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BÚTORASZTALOS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

33 543 01 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Bútorasztalos

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazás:

nincs

Hozzárendelt FEOR szám:

7341, 7346, 8125

Szakképzési évfolyamok száma:

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

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre
vonatkozik)

2.

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

van
1 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
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A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodószervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.

3. A szakképesítés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén

Bútorasztalos szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
2273-11

megnevezése

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e

gy

A biztonságos
munkavégzés feladatai

36

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem
2.0/2273-11

Környezet- és
természetvédelem

Gyártáselőkészítéssel és
munkavégzéssel
kapcsolatos feladatok

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

36

36

6

72

72 108

72

72

96

36

32

32

32

32

32

32

180

30 100

Fűrészelés és
keresztmetszet
2.0/2302-11
megmunkálás gépei és
szerszámai

30

90

8

46

Alkatrészek felületi
előkészítése, ellenőrzése

Alapszerkezetek
kialakításának jellemző
4.0/2302-11
típusai és
gyártástechnológiái

Szintvizsga

Szakmai
vizsga

36
72

108 252

Tanterem/
Tanműhely/
96
Gazdálkodó szervezet

36

Tömörfa megmunkálás
1.0/2302-11 kézi szerszámokkal,
kisgépekkel

3.0/2302-11

Tanterem/
Tanműhely

18

Számítástechnika a
faiparban

Alapvető tömörfa
megmunkálási feladatok

gy

18

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés
2302-11

e

10

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés
3.0/6349-11

gy

Értékelési
időpont

20

Faipari alapgépek,
3.0/2273-11 szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája
6349-11

e

Képzési helyszín

40 152

44

4

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó szervezet

Szintvizsga

6350-11

Asztalosipari szerelési
feladatok

36

72

Szerelési dokumentáció
használata, alkatrészek
1.0/6350-11
előszerelése,
alapszerkezetek szerelése

18

72

Asztalosipari szerkezetek
2.0/6350-11 szerelése, helyszíni
szerelési feladatok

18

36

Tanterem/
128 Tanműhely/
Gazdálkodó szervezet

36

128

Bútorasztalos termékek
gyártási feladatai

72 108

Tanterem/
94 333 Tanműhely/
Gazdálkodó szervezet

1.0/6351-11

Bútorasztalos termékek
típusai, készítése

24

20

70 200

2.0/6351-11

Lapszerkezetű termékek
gyártása

20

24

24 133

3.0/6351-11

Ragasztás, felületkezelés
technológiája

28

64

Gépkezelési feladatok

36 108

1.0/6329-11

Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai

36 108

2.0/6329-11

Lapanyagok
megmunkálása

3.0/6329-11

Felületkezelés gépei,
berendezései

4.0/6329-11

CNC- gépek kezelésének
alapjai

6351-11

6329-11

Tanterem/
32 128 Tanműhely/
Gazdálkodó szervezet
6

12

10

50

6

20

10

46

Szakmai
vizsga

Szakmai
vizsga

Szakmai
vizsga

Összesen: 216 432 252 486 222 685

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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2 szakképző évfolyam esetén
Bútorasztalos szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója
2273-11
1.0/2273-11
2.0/2273-11
3.0/2273-11

megnevezése

Óraszám
1/11.
évfolyam

1/12.
évfolyam

e

e

gy

A biztonságos munkavégzés
feladatai

36

Munka- és tűzvédelem

20

Környezet- és
természetvédelem
Faipari alapgépek, szerszámok,
eszközök biztonságtechnikája

6

1.0/6349-11

Faipari szakrajz

108

72

2.0/6349-11

Gyártás előkészítés

72

36

2302-11
1.0/2302-11
2.0/2302-11
3.0/2302-11
4.0/2302-11

6350-11

1.0/6350-11

2.0/6350-11

Számítástechnika a faiparban
Vállalkozásműködtetés
Alapvető tömörfa
megmunkálási feladatok
Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel
Fűrészelés és keresztmetszet
megmunkálás gépei és
szerszámai
Alkatrészek felületi
előkészítése, ellenőrzése
Alapszerkezetek kialakításának
jellemző típusai és
gyártástechnológiái
Asztalosipari szerelési
feladatok
Szerelési dokumentáció
használata, alkatrészek
előszerelése, alapszerkezetek
szerelése
Asztalosipari szerkezetek
szerelése, helyszíni szerelési
feladatok

Szintvizsga

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szintvizsga

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

54
108

4.0/6349-11

Tanterem/
Tanműhely

10

180

3.0/6349-11

Értékelési
időpont

gy

54

Gyártáselőkészítéssel és
munkavégzéssel kapcsolatos
feladatok

6349-11

Képzési
helyszín

108

464

30

132

30

90

8

46

40

196

36

236

18

72

18

164

6

96

96

32

32

32

32

32

32

6351-11
1.0/6351-11
2.0/6351-11
3.0/6351-11
6329 -11
1.0/ 6329 -11
2.0/ 6329 -11
3.0/ 6329 -11
4.0/ 6329 -11

Bútorasztalos termékek
gyártási feladatai
Bútorasztalos termékek típusai,
készítése
Lapszerkezetű termékek
gyártása
Ragasztás, felületkezelés
technológiája
Gépkezelési feladatok
Faipari megmunkálás gépei,
szerszámai
Lapanyagok megmunkálása
Felületkezelés gépei,
berendezései
CNC- gépek kezelésének
alapjai
Összesen:

360

862

161

399

89

220

44

115

28

64

68

236

42

120

10

50

6

20

10

46

325

731

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
2273-11 A biztonságos munkavégzés feladatai

1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 36 óra
Gyakorlat: 54 óra

1.3

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

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet
előkészít
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
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x
x
x

3.0/2273-11 Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája

Feladatprofil

2.0/2273-11 Környezet- és
természetvédelem

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x

A

Munkabiztonsági szabályok, rendeletek

x

A

x

B
A

Munkavégzési szabályok
Munkáltatók és munkavállalók jogai és
kötelességei
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem

A

Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai

x

A

Tűzkár bejelentése

x

A

Érintésvédelmi szabályok, előírások

x

B

Környezetvédelem

x

B

Faipari hulladék kezelésének előírásai

x

B

B
B
B
A
A

3.0/2273-11 Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája

Szakmai ismeretek

2.0/2273-11 Környezet- és
természetvédelem

Típus

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem

Tananyagegységek

x
x
x

Faipari termékek készítésének általános
követelményei
A faipari munkavégzés feltételei
Géptani alapfogalmak
Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának
módjai
Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és
beállítása

x
x
x
x
x

B

Faipari alapgépek kezelésének szabályai és
biztonságtechnikai előírásai

x

A

Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási
útmutatók használata

x

9

Személyes kompetenciák

Pontosság
Önállóság
Határozottság

Társas kompetenciák

Döntésképesség
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3.0/2273-11 Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája

x
x
x
3.0/2273-11 Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata
Gépek, szerszámok biztonságos használata
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Olvasott köznyelvi szöveg megértése

2.0/2273-11 Környezet- és
természetvédelem

5
4
4
3.0/2273-11 Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája

2.0/2273-11 Környezet- és
természetvédelem

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem

Szakmai készségek

2.0/2273-11 Környezet- és
természetvédelem

5

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem

Szint

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem

Tananyagegységek

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

Tananyagegységek

x
x
x
x

Tananyagegységek

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

3.0/2273-11 Faipari alapgépek,
szerszámok, eszközök
biztonságtechnikája

Módszerkompetenciák

2.0/2273-11 Környezet- és
természetvédelem

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem

Tananyagegységek

x

Helyzetfelismerés

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

1.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/2273-11 Munka- és tűzvédelem

20 óra

A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete és fontosabb jogszabályai
A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelességei
A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Az anyagmozgatás és anyagtárolás biztonságtechnikája
Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése
Balesetek kivizsgálása, nyilvántartása
Tennivalók baleset esetén
Az elsősegélynyújtás szabályai
Szakhatóságok jogai
Egészséges munkahelyek kialakítása, szervezeti intézkedések
Gépek, berendezések biztonságos üzemeltetése
Kéziszerszámok biztonságos használata
Munkabiztonsági felszerelések, eszközök, védőruhák használata
Egyéni és kollektív védőfelszerelések használata a biztonságos munkavégzéshez
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A foglalkozási ártalom fogalma, csoportosítása, okai, következményei valamint
megelőzésének lehetőségei
Foglalkozási betegségek
Foglalkozás-egészségügy tárgykörei (munkaélettan, munkalélektan, munkakörülményi
tényezők, munkakultúra)
Orvosi alkalmassági vizsgálatok
Személyi higiénia
Ergonómia
A tűzvédelem célja és feladatai
Az égés feltételei, fajtái
Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltó anyagok és eszközök, kezelésük
Tennivalók tűzesetén, tűzoltási módok
A villamosság biztonságtechnikája
Érintésvédelem
2.0/2273-11 Környezet- és természetvédelem

10 óra

Ökológiai alapismeretek
A környezet és természetvédelem fogalma, jelentősége
Környezetvédelem eszközei, módszerei
A víz, a levegő, a talaj, a környezet tisztaságának védelme
A fa-és bútoriparban keletkező hulladékok, feldolgozás, tárolás, ártalmatlanítás
Beruházások környezetvédelmi előírásai
A faipari beruházás előkészítése, szakhatóságok előírásai és telephely engedélyezési eljárás
Szennyvíz és hulladékkezelés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása
Biztonsági adatlapok, R-S mondatok
Zajvédelem
3.0/2273-11 Faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája

6 óra

Biztonságtechnika a faiparban
Ergonómiai előírások, gépek kezelhetősége
Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai
Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek
Alapvető kéziszerszámok, kézi kisgépek biztonságtechnikája
Elsősegélynyújtási ismeretek
- Gyakorlat
3.0/2273-11 Faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája

54 óra

Padszerszámok, közös szerszámok, műhelyrend, szerszámok tárolása, szerszámok tárolása
munka közben
Kéziszerszámok kezelése, fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok, egyéb szerszámok
biztonságos használata
Faipari gépek rendeltetése, biztonságos beállítása, védőberendezések, védőeszközök
használata
Faipari gépek biztonságos üzemeltetése, karbantartása, a gépek üzemi körülményei,
munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben, gépápolás
Magatartási szabályok a műhelyben, testtartás megmunkálás közben
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Gépi szerszámok kezelése, tárolása: biztonságos szállítás és tárolás, szerszámok ellenőrzése
Gépi munkavégzés szabályai
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
szakmai programja alapján történik.

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6349-11 Gyártáselőkészítéssel és munkavégzéssel kapcsolatos feladatok

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 276 óra
Gyakorlat: 204 óra

2.3

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

35 fő
12 fő
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2.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Helyszíni felmérést végez
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít
Művelettervet, technológiai leírást készít
Árkalkulációt készít
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat,
eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot választ, minőségellenőrzést
végez
Piaci igényt felmér
Üzleti tervet előkészít
Árajánlatot készít
Szerződést köt
Szállítólevelet, számlát ír
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Számítógépet kezel, faipari célszoftvereket használ
Napi feladatokat adminisztrál
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x

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

3.0/6349-11 Számítástechnika a
faiparban

Feladatprofil

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
xx
xx
xx

xx

B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
C

Helyszíni felmérés
Műszaki rajzi alapismeretek
Ábrázolási módok
Fakötések ábrázolása
Formaterv rajz
rajz
Metszeti
Csomóponti
Alkatrészrajzok
Műszaki leírás
Szabásjegyzék, anyagnorma
Szabásterv
Műveletterv, technológiai leírás tartalma,
szerepe
Árkalkuláció
Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási
lehetőségei
Alap
és
segédanyagokkal
kapcsolatos
szabványok
Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai
számítások
A faanyag alakváltozásai
A fa hibái és betegségei
Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
Faanyagok kezelése, tárolása
A vállalkozás működésével kapcsolatos
feladatok
Piackutatás
Árajánlat
Szerződéskötés, garanciavállalás szabályai
Szállítólevelek, számlakészítés szabályai
Vásárok és kiállítások
Számítógép-, faipari célszoftverek használata
Adminisztrációs feladatok

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

15

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

Szakmai ismeretek

3.0/6349-11 Számítástechnika a
faiparban

Típus

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

Tananyagegységek

x
xx
x
xx
x

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

x

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

Faipari rajz olvasása, értelmezése
Faipari rajz készítése
Szabadkézi vázlatkészítés
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
ECDL CAD
A faiparban alkalmazott mérőeszközök
használata

4

x
x
x

x

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

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

Szakmai készségek

3.0/6349-11 Számítástechnika a
faiparban

Szint

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Precizitás
Térlátás
Döntésképesség

x
x

16

x
x
x

x
x

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

3.0/6349-11 Számítástechnika a
faiparban

Személyes kompetenciák

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

Tananyagegységek

x
x

x

Kommunikációs készség

x

x

4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

x

Határozottság

3.0/6349-11 Számítástechnika a
faiparban

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

Társas kompetenciák

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

Tananyagegységek

x
x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

Rendszerező képesség

x

x

Áttekintő képesség

x

x

2.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése
Faipari rajz készítése leírásból
Faipari rajz készítése tárgyról
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett rendszerezése
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Leírás készítése
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Műveletek gyakorlása
Tárgyminták azonosítása
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4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

3.0/6349-11 Számítástechnika a
faiparban

Módszerkompetenciák

2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

Tananyagegységek

x

x

x

x

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6349-11 Faipari szakrajz

108 óra

A faipari szakrajz alapfogalmai (vonalvastagságok, vonalfajták, a méretmegadás elemei,
módjai a faipari szakrajzokon)
Ábrázolási módok (a vetületi ábrázolás alapfogalmai a faipari szakrajzban, az axonometrikus
ábrázolás alapjai, az egyméretű- és a frontális axonometria, a perspektivikus ábrázolás)
Nézet és metszet fogalma, metszősíkok típusai a faipari szakrajzban
A faipari szakrajzok fajtái (jellegrajz, csomóponti rajz, összeállítási rajz, alkatrészrajz,
műhelyrajz)
A faiparban alkalmazott anyagok rajzi jelölései
Fakötések ábrázolása: szélesbítő toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, saját
csappal, idegen csappal, gépi toldással), szélesítő toldások erősítései (lap- és élheveder,
fejelőléc), hosszabbító toldások (egyenes és ferde élillesztéssel, rálapolással, csapozásokkal,
gépi toldással), vastagító toldások
Keretkötések ábrázolása: sarokkötések (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, ollós csappal,
vésett csappal aljazás nélkül, 1/3és2/3 anyag-vastagságban aljazva, árkolva)
„T” kötések, „kereszt-kötések” (rálapolással aljazás nélkül, aljazva, csapozással aljazás
nélkül, aljazva, árkolva)
Kávakötések ábrázolása. Beeresztések (egyenes és fecskefarkú, 1/2 és teljes anyag
vastagságban) Fogazások (egyenes és fecskefarkú, nyílt, félig takart) Kávakötések (idegen
csappal, köldökcsappal, lamellóval, kávakötés szakállas vésett csappal, kávakötés ékelve)
Tömörfából készített egyszerű bútorok szerkezeti rajzai (ékelt lábú kispad, konyhai ülőke,
keretszerkezetű asztal, kávaszerkezetű faliszekrény)
2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

104 óra

A műszaki dokumentáció részei
A műszaki rajzok fajtái, szerepe (formaterv, nézeti rajzok, metszetek, csomóponti rajzok,
összeállítási rajz, alkatrészrajz, műhelyrajz)
A műszaki rajz alapján alkatrészjegyzék készítése
Műszaki leírás készítése
Szabásjegyzék, anyagnorma készítése
Szabásterv készítése
Műveletterv, technológiai leírás tartalma, szerepe
Árkalkuláció készítése (anyagköltség, bérköltség, bérre vetített egyéb költségek, gyártási
külön költség, önköltség, nyereség, előkalkuláció, utókalkuláció)
Alapanyagok (furnérok, rétegelt termékek, bútorlapok, agglomerált termékek) jellemzői,
tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
Alapanyag szabványok tartalma, minőségi előírások
A hazai fafajták (tűlevelű és lombos fák) makroszkopikus felismerése, műszaki tulajdonságai
megmunkálhatósága, felhasználási területei
A faanyag minőségi osztályozása, a szabványok felépítése
Alapanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása
Segédanyagok (műanyagok, fémek, kiegészítő anyagok/ kárpitozás anyagai, üvegek, tükrök,
márványok) jellemzői, tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
Segédanyag szabványok tartalma, minőségi előírások
Segédanyagok kiválasztása, mérése, nyilvántartása.
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Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások (a fűrészáru, a laptermékek, furnér
mennyiségével és árával kapcsolatos számítások, megmunkálási vesztesség, anyagveszteség
tapasztalati értékei, a veszteség százalékos arányának kiszámítása, kihozatal számítás)
A faanyag nedvességtartalma (szabadvíz, kötött víz, rosttelítettségi határ, egyensúlyi
fanedvesség, víztartalmi fokok, nedvességmérés, nedvességtartalom számítás, zsugorodás-,
dagadás mértékének számítása, a fűrészáru alakváltozása száradás közben)
A fa hibái és betegségei (alaki-, szövetszerkezeti hibák, farontó gombák károsításai, állati
eredetű károsodások)
Védekezés a farontó gombák és rovarok ellen
Faanyagok kezelése, tárolása (természetes- és mesterséges szárítás, gőzölés, permetezés,
áztatás, fűrészáru tárolása, laptermékek tárolása, furnér tárolása, klimatizált helyiségek)
3.0/6349-11 Számítástechnika a faiparban

32 óra

Műszaki leírás készítése szövegszerkesztéssel
Szabásjegyzék, anyagnorma készítése táblázatkezeléssel
Adatbázis-kezelési feladat.(konszignációs lap fűrészáru vásárlásáról, raktári készletek
készítése, ügyfelek- szállítók nyilvántartása, jelenlétív készítése)
Információ gyűjtés az internet segítségével
Kapcsolattartás a vevővel, e-mail segítségével (árajánlatküldés, műszaki rajzok csatolása)
Faipari cél szoftverek használata
CAD programok, rajzok felépítése CAD programokban (2D-, 3D ábrázolás)
Látványtervező-, optimalizáló programok
4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

32 óra

Vállalkozási formák, a vállalkozás indításának műszaki, jogi, pénzügyi feltételei
A vállalkozás működésével kapcsolatos feladatok
Üzleti terv előkészítése
Az üzleti terv készítésének célja
Az üzleti terv fő tartalmi egységei, felépítése.(a vállalkozás adatai, vezetői összefoglaló,
helyzetfelmérés, háttérelemzés, a vállalkozás bemutatása, marketing terv, működési terv, a
vállalkozás szervezeti felépítése, pénzügyi terv, kockázati-készenléti terv)
Piackutatás formái, lehetőségei
A piackutatás célja, lehetőségei, területei
A termék piacképessége, versenyképessége
A piac szegmentálása (a piac részekre bontása), a megcélzott vásárlói célcsoportok, a
jellegzetes vásárlói viselkedésminták alapján
A konkurencia, a piac lefedettsége
A piackutatás módszerei, eszközei
Árajánlat készítésének szabályai (közvetlen anyagköltség /nettó, közvetlen bérköltség,
közvetlen bérek járulékai, egyéb közvetlen költség, közvetlen költség összesen, általános
költség, teljes önköltség, nyereség, termelési ár, kiszámlázott ár, ÁFA, összköltség)
Szerződéskötés, garancia vállalás fogalma, alapvető szabályai (megrendelő, szerződés
nyomtatvány kitöltése)
Szállítólevek, számla készítés alapvető szabályai (szállítólevél, számla kitöltése)
Vásárok és kiállítások szerepe, lehetőségei a vállalkozás életében
Tervezési, szervezési feladatok a vásáron való részvételhez
A kiállítás céljának, küldetésének meghatározása, a kiállítás kiválasztása, költségtervezés
Marketingkommunikáció, promóció
Reklámozási lehetőségek, reklámanyag készítés, a jó reklám kritériumai
A vásáron való részvétel várható költségének kalkulálása, a költségek megtérülése
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Az információgyűjtés lehetőségei a vállalkozás, a külső partnerek, a látogatók, a leendő vevők
igényeinek, elvárásainak történő megfeleléshez
- Gyakorlat
1.0/6349-11 Faipari szakrajz

72 óra

A gyakorlat során készített fakötések vetületi és axonometrikus ábrázolása
A gyakorlat során készített keretkötések vetületi és axonometrikus ábrázolása
A gyakorlat során készített kávakötések vetületi és axonometrikus ábrázolása
Természetes faanyagból készült egyszerű bútorok elöl-, felül-, és oldalnézeti vetületeinek
megrajzolása
Rajzolvasás a kiadott termék, alkatrész műszaki rajzáról
2.0/6349-11 Gyártás előkészítés

68 óra

Helyszíni felmérés készítése (alaprajz készítése, épületgépészeti csatlakozások berajzolása,
bútorok elrendezési vázlata, szabadkézi formavázlat készítése, falnézet készítése, perspektivikus
ábrázolás)
Alap és segédanyagok kiválasztása
Alap és segédanyagok méret és minőség ellenőrzése (fűrészáru méreteinek ellenőrzése,
térfogat számítása, nedvességmérése, laptermékek furnér méretellenőrzése, mennyiségének
meghatározása)
A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata. (mérőszalag, mérővessző, nedvességmérő
műszer)
Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok alkalmazása
A természetes faanyagból készült egyszerű bútorok szabásjegyzékének, anyagnormájának,
műszaki leírásának, készítése
Kézi technológia műveletsor meghatározása az elkészítendő termékre vonatkozóan
Műhelyrajz készítése a készítendő termékre vonatkozóan
3.0/6349-11 Számítástechnika a faiparban

32 óra

Műszaki leírás készítése szövegszerkesztéssel
Szabásjegyzék, anyagnorma készítése táblázatkezeléssel
Adatbázis-kezelési feladat készítése (konszignációs lap fűrészáru vásárlásáról, raktári
készletek készítése, ügyfelek- szállítók nyilvántartása, jelenlétív készítése)
Információ gyűjtés az internet segítségével
Kapcsolattartás a vevővel, e-mail segítségével (árajánlatküldés, műszaki rajzok csatolása)
2D ábrázolás, 3D ábrázolás használata
CAD programok, látványterv használata
4.0/6349-11 Vállalkozásműködtetés

32 óra

Információgyűjtés a helyi szakhatóságoknál, pénzintézeteknél (a vállalkozás indításának
műszaki, jogi, pénzügyi feltételei)
Árajánlat készítés adott termékről
Közvetlen anyagköltség (nettó), közvetlen bérköltség, közvetlen bérek járulékai, egyéb
közvetlen költség, közvetlen költség összesen, általános költség, teljes önköltség, nyereség,
termelési ár, kiszámlázott ár, ÁFA, összköltség számítása
Szerződéskötés készítése az adott munka elvégzésére
Megrendelő, szerződés nyomtatvány kitöltése
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Szállítólevél, számla kitöltése
Az üzleti terv (a vállalkozás fő adatai, vezetői összefoglaló, a cég hitvallása, a vállalkozás
bemutatása, a vállalkozás marketing eszközei, a vállalkozás működési terve, árbevételi terve)
A vállalkozás gyengeségének felszámolására irányuló terv
Az adóhatóság honlapján található adózási információk, aktuális tájékoztatók a különböző
vállalkozási formák számára
Vásárok és kiállítások látogatása
Tájékozódás a hazai és külföldi faipari szakkiállítás lehetőségeiről, időpontjáról,
rendezvényeiről (jelentkezési lap kitöltése, a kiállítás egyéb szolgáltatásait nyújtó
megrendelőlap kitöltése)
Reklámhirdetés készítése bútoripari termékekhez
Kiállítás tervezése, szervezése, költségei
Faipari szakkiállításon, vásáron való részvétel, tájékozódás
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
szakmai programja alapján történik.

3.

A modul azonosítója és megnevezése
2302-11 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 108 óra
Gyakorlat: 432 óra

3.3

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

35 fő
12 fő
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3.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Kézi szerszámok állapotát ellenőrzi
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi az alapgépek paramétereit, működését
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Fúrási műveleteket végez
Csiszolási műveleteket végez
Szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Gyártásközi ellenőrzést végez

x
x
x
x
x

x
x

4.0/2302 11 Alapszerkezetek kialakításának
jellemző típusai és gyártástechnológiái

x
x
x
x
x
x

3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet
megmunkálás gépei és szerszámai

Feladatprofil

1.0/2302-11Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel

Tananyagegységek

x
x

x

x
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x

x

x
x
x

A
B
B
B
B
B

Faipari
alapgépek
védőberendezések használata
Fűrészelés
Gyalulás
Marás
Fúrás
Csiszolás

kezelése,

A

Faipari alapgépeken alkalmazható
szerszámok jellemzői, szerszámcsere,
szerszám-karbantartási feladatok

B
B
B

Csiszolóanyagok
Minőségbiztosítási feladatok
Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal

A
C

Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A faanyagok műszaki tulajdonságai

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

4.0/2302 11 Alapszerkezetek kialakításának
jellemző típusai és gyártástechnológiái

Gyártási utasítások értelmezése
Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken

3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

A
A

Szakmai ismeretek

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet
megmunkálás gépei és szerszámai

Típus

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel

Tananyagegységek

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
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x

x

x
x
x
x

Személyes kompetenciák

Precizitás
Önállóság
Kézügyesség
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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x
x

4.0/2302 11 Alapszerkezetek kialakításának
jellemző típusai és gyártástechnológiái

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet
megmunkálás gépei és szerszámai

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel

3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

4.0/2302 11 Alapszerkezetek kialakításának
jellemző típusai és gyártástechnológiái

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése

3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

4
4
4
5
5
5
Szakmai készségek

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet
megmunkálás gépei és szerszámai

Szint

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel

Tananyagegységek

Tananyagegységek

x
x
x

x

x

Közérthetőség
Fegyelmezettség

x
x

x
x

4.0/2302-11 Alapszerkezetek kialakításának
jellemző típusai és gyártástechnológiái

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet
megmunkálás gépei és szerszámai

Segítőkészség

Társas kompetenciák

3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel

Tananyagegységek

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

3.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Tesztfeladat megoldása
Faipari rajz értelmezése
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Faipari rajz készítése tárgyról
Műveletek gyakorlása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban
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4.0/2302-11 Alapszerkezetek kialakításának
jellemző típusai és gyártástechnológiái

2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet
megmunkálás gépei és szerszámai

Körültekintés, elővigyázatosság

Módszerkompetenciák

3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése,
ellenőrzése

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi
szerszámokkal, kisgépekkel

Tananyagegységek

x
x

x

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel

30 óra

A forgácsolás elmélete
Faipari szerszámok és kézi kisgépek (fűrész-, maró- és csiszológépek, fúrógépek, oszlopos
fúró)
Forgácsoló szerszámok jellemzői egyenes és körpályán mozgó szerszámoknál
Jellemző szögek és hatásuk a felületi finomságra.
Forgácsoláshoz szükséges mozgások (főmozgás, mellékmozgás)
Forgácsoló sebesség, előtoló sebesség
Forgácsolás egyenes vonal mentén
Forgácsolás ív mentén
Forgácsolással összefüggő szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, fűrészszalag hossza,
vastagsága, körfűrészek forgácsolási sebessége, előtoló sebessége, gyalugép forgácsolási
sebessége, előtoló sebessége)
Kézi szerszámok műhelyszintű használata
Kézi szerszámok (fűrészek, gyaluk, vésők, fúrók) fajtái és alkalmazásuk
Kézi csiszolásnál használt anyagok és felhasználása
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre
alakítása, kézi szerszámokkal, faipari kisgépekkel
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás kézi szerszámokkal, faipari
kisgépekkel
Faipari kézi gépek működtetése és biztonságtechnikája
Kézi fűrészgépek: körfűrészek, láncfűrészek, dekopír-fűrészek, rezgőfűrészek, szúrófűrészek
működése, alkalmazása
Kézi gyalugépek működése, alkalmazása
Kézi fúrógépek működése, alkalmazása
Kézi marógépek (felsőmaró gép, laposcsap /lamelló marógép) működése, üzemeltetése,
alkalmazása
Kézi csiszológépek (szalag, korong, rezgő) működése, üzemeltetése, alkalmazása
Kézi gépeknél használt por- és forgácselszívók
Kézi gépek biztonságtechnikai előírásai, szabályai
Műhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet megmunkálás gépei és szerszámai
Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek)
Szalagfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai
Kőrfűrészek működése és felhasználása, üzemeltetési szabályai
Egyengető gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai
Vastagsági gyalugépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai
Fűrész és gyalugépeknél használt por- és forgácselszívók
Kiegészítő berendezések, sablonok, munkadarabok ellenőrzése
Fűrész és gyalugépek biztonságtechnikai előírásai
Gépteremben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
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30 óra

Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre
alakítása faipari fűrészgépekkel
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás faipari gyalugépeken
3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése

8 óra

Csiszolási műveletek végzése, kézzel és kisgépekkel
Kézi és gépi csiszolóanyagok ismertetése
Kézi csiszológépeken (szalag-, tárcsás-, rezgő-) végezhető technológiák
Sík, mart, profilozott felületek csiszolása, sarkok, élek letörése
4.0/2302-11 Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái 40 óra
Faipari alapszerkezetek (lap-, keret-, káva-, állványszerkezetek)
Toldások, fakötések
Egyszerű szélesbítő toldások (egyenes élillesztéssel, idegencsappal, gépi toldással) szerkezeti
kialakítása, felhasználási területei
Egyszerű hosszabbító toldások (rálapolással, gépi toldással) kialakítása és alkalmazásai
Alap keretkötések (ollós csapozás, vésett csapozás) kialakításai, felhasználási területei
Alap kávakötések (egyenes és fecskefarkú fogazások) kialakítása és alkalmazásai
- Gyakorlat
1.0/2302-11 Tömörfa megmunkálás kézi szerszámokkal, kisgépekkel

100 óra

Természetes fából készülő alkatrészek szabása, szeletelése, kézi szerszámokkal és kézi
kisgépekkel (gépek, berendezések, szerszámok ellenőrzése, szerszámok beállítása,
működtetése)
Kézi fűrészek általános ismertetése (fűrészfog jellemzői, szögei, élezés menete, terpesztésoldallapsúrlódás-csökkentés)
Fűrészelési gyakorlat (szükséges mérő- és rajzoló szerszámok ismertetése, használata,
anyagkiosztás)
Fűrészelési technológia - anyagbefogás, rögzítés, ellenőrzés, munkavédelem.
Fűrészelési gyakorlatok
Kézi körfűrész gépek, dekopír-, szúró-, rezgőfűrészek bemutatása, használata
Gépi fűrészelési gyakorlatok
Biztonságtechnika, balesetvédelem
Keresztmetszet megmunkáló kézi szerszámok és gépek, gépekhez tartozó szerszámok
jellemzői, késcsere, gépbeállítás
Simító gyalu bemutatása, nagyolási gyakorlatok
Eresztő gyalu felépítése, forgácstörő szerepe, egyengetési gyakorlat, kézjegy szerepe
Derékszögű síkok képzése, méretre gyalulás, önellenőrzés
Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, használata
Méretre gyalulás, méretellenőrzés
Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése
Biztonságtechnika, balesetvédelem
Kézi marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, biztonságtechnikai eszközök
és berendezések alkalmazása, marási típusok
Felsőmarógép bemutatása, használata
Laposcsap (lamelló) marógép bemutatása, használata
Kézi és állványos fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási típusok,
technológiák
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2.0/2302-11 Fűrészelés és keresztmetszet megmunkálás gépei és szerszámai

90 óra

Megmunkáló gépek, szerszámok (szalag- és körfűrészgépek, gyalugépek)
Gépi fűrészszerszámok (fűrészszalagok, körfűrészlapok bemutatása) felépítése, beállítása
Asztalos szalagfűrészgép felépítése, beállítása
Asztalos körfűrészgép felépítés, beállítása, az elővágó körfűrészlap szerepe
Fűrészelési gyakorlatok, darabolás, szélezés, szeletelés, íves alkatrészek kialakítása
Gépi gyaluszerszámok, késcsere, késbeállítás, kiegyensúlyozás eszközei, használata
Egyengetés, vastagolás, teljes keresztmetszetű megmunkálás gyakorlása, méretre gyalulás,
méretellenőrzés
Hosszú, rövid, görbe és csavarodott alkatrészek egyengetése
Biztonságtechnika, balesetvédelem
3.0/2302-11 Alkatrészek felületi előkészítése, ellenőrzése

46 óra

Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel, csiszolóanyagok, természetes fa csiszolási
technológiái, natúr, pácolt, mázolt, lazúr, lakkozott felület alá
Csiszolópapírok, kézi szalagcsiszoló gép, vibrációs és korongcsiszoló gépek használata,
működése
Csiszolási gyakorlatok - tömörfa alkatrészek, kávák, csiszolása
Méret- és minőség-ellenőrzés
A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai követelményei
4.0/2302-11 Alapszerkezetek kialakításának jellemző típusai és gyártástechnológiái

196 óra

Faipari szélesbítő és hosszabbító toldások készítése kézi szerszámokkal, kisgépekkel
Szélesbítő toldás egyenes élillesztéssel
Szélesbítő toldás idegen csappal
Hosszabbító toldás rálapolással egyenes vagy ferde élillesztéssel
Keret- és kávakötések, kézi szerszámokkal és kézi gépekkel és faipari gépekkel
Sarokkötések, lapolással 90°-os, illesztésű lapolással (alkalmazási terület, műveleti sorrend,
összerajzolás menete, alkalmazott szerszámok), vállazás
Sarokkötés ollós csapozással, 90°-os illesztéssel, egy oldalon (összerajzolás, fűrészelés,
vésés)
Sarokkötés ollós csappal 1/3 aljazással, 2/3-os aljazással (összerajzolás, aljazott méretek,
vállazási méretek összhangja)
Sarokkötés fészkes szakállas vésett- csappal, átmenő szakállas vésett- csappal
„T” kötés átvésett csappal
Kávakötések, kézi szerszámokkal és gépekkel
Hevederek és csap készítése kézi szerszámokkal és gépekkel
Egyenes fogazás, nyílt, félig takart fecskefarkú fogazás kézi szerszámokkal, gépekkel
Köldökcsaphely - fúrás, fúrógépek szerszámai, felépítésük, működésük
Idegen csap helyének marása, laposcsap/lamelló helyének marása
Egyszerű munkadarabok készítése (nyitott piperepolc, ülőzsámoly, fiókos konyhai ülőke)
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3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
szakmai programja alapján történik.

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6350-11 Asztalosipari szerelési feladatok

4.1

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

4.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
36 óra
Gyakorlat: 236 óra

4.3

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

35 fő
12 fő

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

Feladatprofil

Szerelési dokumentációt értelmez
Előszerelési műveleteket végez
Asztalosipari alapszerkezeteket szerel
Összeállítja a terméket a technológiai sorrend, illetve a
szerelési utasítás szerint
Helyszíni szerelést végez

2.0/6350-11 Asztalosipari
szerkezetek szerelése,
helyszíni szerelési feladatok

1.0/6350-11 Szerelési
dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése,
alapszerkezetek szerelése

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
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Típus

Szakmai ismeretek

A
B
B
B
B
A
A
B

Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
Összeállítási feladatok megszervezése
Ragasztók felhasználása
Csiszolóanyagok felhasználása
Helyszíni szerelési műveletek
Pneumatikus kézi kisgépek használata
Kézi szorítóeszközök
Keretprések, korpuszprések
Termék
gyártástechnológiai
leírások
értelmezése
Vasalatok, szerelvények, szerelés anyagai
Rögzítés-technikai alapismeretek

B
B
B

2.0/6350-11 Asztalosipari
szerkezetek szerelése,
helyszíni szerelési feladatok

1.0/6350-11 Szerelési
dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése,
alapszerkezetek szerelése

Tananyagegységek

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
xx
x

4
4
4
4
4
4
5
3
3
5
5

Szakmai készségek

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Faipari szerelési rajz készítése
Építőipari rajz olvasása, értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

xx
xx
xxxx
x
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2.0/6350-11 Asztalosipari
szerkezetek szerelése,
helyszíni szerelési feladatok

Szint

1.0/6350-11 Szerelési
dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése,
alapszerkezetek szerelése

Tananyagegységek

xxx
x
xxxxxx
x

Módszerkompetenciák
Társas kompetenciák

Pontosság
Önállóság
Szervezőkészség

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
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2.0/6350-11 Asztalosipari
szerkezetek szerelése,
helyszíni szerelési feladatok

1.0/6350-11 Szerelési
dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése,
alapszerkezetek szerelése

2.0/6350-11 Asztalosipari
szerkezetek szerelése,
helyszíni szerelési feladatok

1.0/6350-11 Szerelési
dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése,
alapszerkezetek szerelése

Személyes kompetenciák

2.0/6350-11 Asztalosipari
szerkezetek szerelése,
helyszíni szerelési feladatok

1.0/6350-11 Szerelési
dokumentáció használata,
alkatrészek előszerelése,
alapszerkezetek szerelése

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

Tananyagegységek

Kommunikációs készség
x
x

Együttműködési készség
Irányíthatóság
x
x
xx

Tananyagegységek

Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása

x
x

x
x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

4.5. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:

Információk feladattal vezetett rendszerezése
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre
Műveletek gyakorlása
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6350-11 Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése, alapszerkezetek
szerelése
18 óra
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése
A minőségbiztosítás alapjai, az ISO rendszer elve, minőségbiztosítás esetei a szereléskor a
bútor- és faiparban
Alkatrészek méret, minőség ellenőrzése, dokumentációja
Szereléshez szükséges megmunkálások pozicionálása, jelölése, beállítások (pl.: fiókcsúszók
korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése, mosogató helyének
kivágása, stb.)
Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakításának alapjai, módszerei
Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakításának alapjai, módszerei
Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakításának alapjai, módszerei
Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakításának alapjai,
módszerei
Különböző a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok, stb. kialakításának
alapjai, módszerei
Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) elkészítése,
alkalmazható technológiák
2.0/6350-11 Asztalosipari szerkezetek szerelése, helyszíni szerelési feladatok

18 óra

Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása, technológiai sorrend és szerelési dokumentáció
alapján
Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, beállítása
Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése, hibajavítási lehetőségek
Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése, készítése
Bútoripari termékek helyszíni szerelésének alapjai
Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelésének alapjai
Kültéri asztalosipari termékek helyszíni szerelésének alapjai
Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelésének alapjai
- Gyakorlat
1.0/6350-11 Szerelési dokumentáció használata, alkatrészek előszerelése, alapszerkezetek
szerelése
72 óra
Szerelési dokumentációk, rajzok értelmezése
Alkatrészek méret, minőség ellenőrzése, dokumentálása
Szereléshez szükséges megmunkálások pozicionálása, jelölése, beállítása (fiókcsúszók
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korpuszban, vasalathely, idegencsap helye, fakötések előkészítése, mosogató helyének
kivágása)
Alapszerkezetek – idegencsapos szerkezetek – kialakítása
Alapszerkezetek – szerkezeti ragasztások – kialakítása
Alapszerkezetek – szerkezeti vasalással kialakított kötések – kialakítása
Alapszerkezetek – bontható „mechanikus”szerkezeti kötések – kialakítása
Különböző a termék összeállításához szükséges furatok, fészkek, nútok kialakítása,
előkészítése
Egyéb bútoralkatrészek beépítésének előkészítése (mosogató, kézmosó, tükör, üveg)
Asztalosipari alapszerkezetek korpusz, káva elkészítése
2.0/6350-11 Asztalosipari szerkezetek szerelése, helyszíni szerelési feladatok

164 óra

Asztalosipari alapszerkezetek szerelésének előkészítése
Asztalosipari alapszerkezetek (korpusz, káva, keret, állványszerkezet) elkészítése
Asztalosipari termék szerkezeti összeállítása technológiai sorrend és szerelési dokumentáció
alapján
Asztalosipari termék vasalatainak szerelése, termék összeállítása, szerelése, beállítása
Kiegészítők, kellékek, díszítőelemek szerelése,
Asztalosipari termék hibajavítása
Asztalosipari termék csomagolása, előkészítése szállításra, helyszíni szerelésre
A helyszíni felmérés elvégzése
A helyszíni felmérés dokumentációjának elkészítése, vázlatrajz készítés
Helyszíni szerelés előkészítése, szerelési dokumentációk, rajzok, szerelési utasítások alapján
Bútoripari termékek helyszíni szerelése
Belsőépítészeti termékek helyszíni szerelése
Épületasztalos-ipari termékek helyszíni szerelése
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
szakmai programja alapján.

5.

A modul azonosítója és megnevezése:
6351-11 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai

5.1

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

5.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 166 óra
Gyakorlat: 441 óra

5.3

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

35 fő
12 fő
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5.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyárt
Asztalokat gyárt
Ülőbútorokat készít
Fekvőbútorokat készít
Kiegészítő bútorokat gyárt
Irodai bútorokat gyárt
Lapok-lemezek szabását végzi
Felület-előkészítést végez
Ragasztási műveleteket végez
Éllezárást végez
Sík-és íves felület furnéroz
Furnérozott felület-előkészítését végzi
Pácolást végez
Felületkezelést végez
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi
munkadarabot

3.0/6351-11 Ragasztás,
felületkezelés technológiája

Feladatprofil

2.0/6351-11 Lapszerkezetű
termékek gyártása

1.0/6351-11 Bútorasztalos
termékek típusai, készítése

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
a

kész
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x

x

Szakmai ismeretek

B
B
B
B
B
B

Formaterv készítése
Metszeti rajz készítése
Csomóponti rajz készítése
Alkatrészrajzok készítése
Bútorstílusok
Jellemző bútortípusok
Bútortípusok rendeltetése, formai, szerkezeti
kialakítása
Bútoripari szabványok alkalmazása
Fa- és egyéb anyagok alkalmazása a
bútorgyártásban
Kiegészítő anyagok tulajdonságai
Minőség-ellenőrzés feladatai
Nagyüzemi gyártás feladatai
Kísérő dokumentációk összeállítása
Lapok-lemezek szabás technológiája
Szabástérkép,
darabjegyzék
készítése,
használata
Lapanyagokkal kapcsolatos számítások
Felületelőkészítésre használt vegyi anyagok
felhasználása
Csiszolóanyagok felhasználása
Javítási munkák végzésének általános
követelményei
Ragasztási technológiák
Ragasztással kapcsolatos számítások
Furnérok
előállítása,
tulajdonságai,
felhasználása
Furnérozási technológiák
Préseléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok

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

Felületkezeléssel kapcsolatos
feladatok
Pácolás, felületkezelés anyagai

üzemeltetési

3.0/6351-11 Ragasztás,
felületkezelés technológiája

Típus

2.0/6351-11 Lapszerkezetű
termékek gyártása

1.0/6351-11 Bútorasztalos
termékek típusai, készítése

Tananyagegységek

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

x
x

x
x
x
x
x

Furnérozott felületek pácolása, felületkezelése
kézi és gépi technológiával
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x

Szakmai készségek

4
4
4
4
4

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás
írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Faipari rajzok készítése
Építőipari rajzok olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Szabadkézi rajzolás

4
4
4
5
4
3
4
3

3.0/6351-11 Ragasztás,
felületkezelés technológiája

Szint

2.0/6351-11 Lapszerkezetű
termékek gyártása

1.0/6351-11 Bútorasztalos
termékek típusai, készítése

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

xxxx
xxx

xx

xx

Precizitás
Önállóság
Kézügyesség

x
x
x
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x
x
x

3.0/6351-11 Ragasztás,
felületkezelés technológiája

Személyes kompetenciák

2.0/6351-11 Lapszerkezetű
termékek gyártása

1.0/6351-11 Bútorasztalos
termékek típusai, készítése

Tananyagegységek

x
x
x

Fogalmazókészség

x

Irányítási készség
Szervezőkészség

x
x

x
x

3.0/6351-11 Ragasztás,
felületkezelés technológiája

Társas kompetenciák

2.0/6351-11 Lapszerkezetű
termékek gyártása

1.0/6351-11 Bútorasztalos
termékek típusai, készítése

Tananyagegységek

xx

3.0/6351-11 Ragasztás,
felületkezelés technológiája

Módszerkompetenciák

2.0/6351-11 Lapszerkezetű
termékek gyártása

1.0/6351-11 Bútorasztalos
termékek típusai, készítése

Tananyagegységek

Figyelem-összpontosítás

x

x

x

Áttekintő képesség

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

5.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Faipari rajz értelmezése
Faipari rajz készítése tárgyról
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Elemzés készítése tapasztalatokról
Tesztfeladat megoldása
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Információk feladattal vezetett rendszerezése
Műveletek gyakorlása
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
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5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6351-11 Bútorasztalos termékek típusai, készítése

94 óra

Bútorstílusok
A bútorok jellemzői
A történelmi bútorok ismertetőjegyei
Antik stíluselemek
Román stílus
Gótikus stílus
Reneszánsz stílus
Barokk stílus
Rokokó stílus
Klasszicizmus
Empire stílus
Biedermeier stílus
Historizmus, neoklasszicizmus
Szecesszió
A 20. század bútorai
Szekrények jellemző típusai és gyártása (állványpolc, könyvszekrény, ruhásszekrény,
beépített szekrény, iratszekrény, éjjeliszekrény (fiókkal), írószekrény, fiókos szekrény,
tálalószekrény)
Fiókos éjjeliszekrény (ajtólappal) szerkezeti rajza
Asztalok jellemző típusai és gyártása (fiókos asztal, étkezőasztal, elfordítható lapú asztal,
eltolható, kinyitható lapú asztal, kulisszás nagyobbítható asztal, villás kihúzós asztal,
íróasztalok)
Fiókos asztal szerkezeti rajza
Ülőbútorok jellemző típusai és gyártása (szék, karosszék, fotel állványszerkezete)
Támlás szék szerkezeti rajza
Fekvőbútorok jellemző típusai és gyártása (fix, nagyobbítható és átalakítható fekvőbútorok,
egyszemélyes, kétszemélyes ágy szerkezete, heverők, kanapék szerkezete, emeletes ágy)
2.0/6351-11 Lapszerkezetű termékek gyártása

44 óra

Lapok, lemezek szabása
Szabástérkép készítése darabjegyzék alapján (optimalizáló program alkalmazása)
Élek zárása felületborítás előtt (élléc, T-léc)
Lapok, lemezek furnérozása
Leszabott lapok egalizálása
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása)
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása
Ragasztás technológiája (préselés)
Préselés utáni műveletek
Felületborításnál előforduló hibák és javításuk
Íves felületek borítása
Éllezárás
Pontos méretre alakítás felületborítás után
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS)
Élek megmunkálása
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3.0/6351-11 Ragasztás, felületkezelés technológiája

28 óra

A ragasztás alapfogalmai
A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai
A ragasztandó felületek előkészítése
A ragasztóanyagok előkészítése
A ragasztás szerszámai és eszközei
A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák
Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, felhordandó
ragasztóanyag mennyisége)
A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás)
Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre
Pácolási hibák, javítása, megelőzése
Felületkezelési technológiák
A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok
Lazúrok felhordásának technológiái
A viaszolás módszerei
Bio felületkezelő anyagok és használatuk
Politúrozás anyagai, technológiája
Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése
Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai
Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség számítása)
- Gyakorlat
1.0/6351-11 Bútorasztalos termékek típusai, készítése

220 óra

Keretszerkezetű, kávaszerkezetű, állványszerkezetű és vegyes szerkezetű szekrények
Asztalok, ülő- és fekvőbútorok gyártási feladatai
Tároló és kiegészítő bútorok kis- és nagyüzemi gyártása
Irodai bútorok, belső terek burkolatai, berendezései
2.0/6351-11 Lapszerkezetű termékek gyártása

157 óra

Lapalkatrészek szabása
Lécbetétes és felületkezelt lapok és lemezek szabása a szálirány figyelembe vételével
Faforgácslapok szabása
Íves felületek méretre alakítása
Lapszabászati technológiák
Lapalkatrészek furnérozási technológiája
Leszabott lapok és lemezek egalizálása
Borítóanyag (furnér szabása, illesztése, táblásítása)
Ragasztóanyag előkészítése, felhordása
Ragasztás technológiája (préselés)
Préselés utáni műveletek
Felületborításnál előforduló hibák és javításuk
Íves felületek borítása
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3.0/6351-11 Ragasztás, felületkezelés technológiája

64 óra

A ragasztóanyagok fajtái, tulajdonságai
A ragasztandó felületek előkészítése
A ragasztóanyagok előkészítése
A ragasztás szerszámai és eszközei
A ragasztás technológiája és a ragasztási hibák
Ragasztással kapcsolatos számítások (műgyanta ragasztóanyag összetétele, felhordandó
ragasztóanyag mennyisége)
A felületek előkészítése (halványítás, gyantamentesítés, tapaszolás, csiszolás)
Pácolás anyagai, előkészítésük, felhordásuk a felületre
Pácolási hibák, javítása, megelőzése
Felületkezelési technológiák
A lakkok csoportosítása, NC; PE; PU; SK és diszperziós lakkok
Lazúrok felhordásának technológiái
A viaszolás módszerei
Bio felületkezelő anyagok és használatuk
Politúrozás anyagai, technológiája
Felületkezelési hibák, javítása, megelőzése
Felületbevonások, fóliázás, laminálás műveletei
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai
Felületkezeléssel kapcsolatos számítások (felhordandó anyagmennyiség számítása)
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
szakmai programja alapján.

6.

A modul azonosítója és megnevezése:
6329-11 Gépkezelési feladatok

6.1

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

6.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet: 68 óra
Gyakorlat: 236 óra

6.3

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

35 fő
12 fő
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6.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Lap megmunkálást végez
Marási műveleteket végez
Elemi esztergályozási műveleteket végez
Szerkezeti és szerelvényhely kialakítást végez
Csiszolási műveleteket végez
Ragasztási műveleteket végez
Felületkezelési műveleteket végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Faipari NC- és CNC-gépeket kezel

x
x
x
x
x
x
x
x

x
xx

x

4.0/ 6329 -11 CNC- gépek
kezelésének alapjai

3.0/ 6329 -11 Felületkezelés
gépei, berendezései

Feladatprofil

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok
megmunkálása

1.0/ 6329 -11 Faipari
megmunkálás gépei, szerszámai

Tananyagegységek

x
x

xx
x
xx

x

xx

A
A

B
B
B
C
B

Gyártási utasítások értelmezése
Alkatrészek gyártása faipari gépeken
Faipari gépek kezelése, védőberendezések
használata
Marógépek
Fúrógépek
Láncmarógépek
Faesztergagépek
Csiszológépek

B

Ragasztó, furnérozó és présgépek

A

4.0/ 6329 -11 CNC- gépek
kezelésének alapjai

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
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3.0/ 6329 -11 Felületkezelés
gépei, berendezései

Szakmai ismeretek

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok
megmunkálása

Típus

1.0/ 6329 -11 Faipari
megmunkálás gépei, szerszámai

Tananyagegységek

x

x

4.0/ 6329 -11 CNC- gépek
kezelésének alapjai

3.0/ 6329 -11 Felületkezelés
gépei, berendezései

Szakmai ismeretek

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok
megmunkálása

Típus

1.0/ 6329 -11 Faipari
megmunkálás gépei, szerszámai

Tananyagegységek

B
B
B

Lap- és élmegmunkáló gépek
Felületkezelő berendezések
Megmunkáló központok kezelése

x

B

Adatátvitel számítógépről CNC-re

A

Faipari gépeken alkalmazható szerszámok
jellemzői, szerszámcsere, szerszám-karbantartási
feladatok

x

x

x

x

C
B

Gépkarbantartás
Minőségbiztosítási feladatok

x
x

x
x

x
x

x
x

C

Gyártási utasítások értelmezése, használata

x

x

x

x

x
x
x

5
5
2
2
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata
Gépek, szerszámok biztonságos használata
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL CAD
Vezérlési alapismeretek
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Idegen nyelvű géphasználati feliratok
értelmezése, megértése
Gépipari rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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4.0/ 6329 -11 CNC- gépek
kezelésének alapjai

3.0/ 6329 -11 Felületkezelés
gépei, berendezései

Szakmai készségek

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok
megmunkálása

Szint

1.0/ 6329 -11 Faipari
megmunkálás gépei, szerszámai

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

xx

xx
xx
x
x
xx
xx

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Módszerkompetenciák
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4.0/ 6329 -11 CNC- gépek
kezelésének alapjai

x
x
x

4.0/ 6329 -11 CNC- gépek
kezelésének alapjai

x
x
x

3.0/ 6329 -11 Felületkezelés gépei,
berendezései

x
x
x

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok
megmunkálása

Precizitás
Önállóság
Kézügyesség

3.0/ 6329 -11 Felületkezelés gépei,
berendezései

Társas kompetenciák
1.0/ 6329 -11 Faipari
megmunkálás gépei, szerszámai

4.0/ 6329 -11 CNC- gépek
kezelésének alapjai

3.0/ 6329 -11 Felületkezelés gépei,
berendezései

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok
megmunkálása

1.0/ 6329 -11 Faipari
megmunkálás gépei, szerszámai

Személyes kompetenciák

2.0/ 6329 -11 Lapanyagok
megmunkálása

1.0/ 6329 -11 Faipari megmunkálás
gépei, szerszámai

Tananyagegységek

x
x

Tananyagegységek

Irányíthatóság
x
x
x
x

Határozottság
x
x
x
x

Tananyagegységek

Figyelem-összpontosítás

x

x

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

6.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Elemzés készítése tapasztalatokról
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Információk feladattal vezetett rendszerezése
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Műveletek gyakorlása
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/ 6329 -11 Faipari megmunkálás gépei, szerszámai

42 óra

Faipari forgácsoló gépek és szerszámok fajtái és alkalmazásuk, marógépek (asztalos marógép,
felsőmarógép, csapozó marógépek) működése, falhasználása és üzemeltetési szabálya
CNC marógépek felépítése, működése, felhasználása és üzemeltetési szabálya
Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, felhasználása és üzemeltetési
szabálya
Láncmarógépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabálya
Faipari esztergagépek alaptípusai, esztergályos szerszámok
Csiszológépek (szalagcsiszólógépek, korongcsiszológépek, széles szalagú csiszológépek,
élcsiszológépek) működése, felhasználása és üzemeltetési szabálya
Furnérolló működése, furnérteríték képzés gépeinek felhasználása és üzemeltetési szabálya
Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) működése, felhasználása
és üzemeltetési szabálya
Prések működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai
Éllezáró gépek működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai
A felületkezelés gépei és berendezései, működése, felhasználása és üzemeltetési szabályai
A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, felhasználása és
üzemeltetési szabályai
Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai
Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
Por- és forgácselszívó berendezések
Karbantartás műveletei, típusai
Kiegészítő berendezések, sablonok
Szakmai számítások (jellemző szögek, áttétel, körpályán mozgó szerszám forgácsolási
sebessége, előtoló sebessége)
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken
Szerkezeti megmunkálások marógépeken
Szerkezeti kötések kialakítása asztalos marógépen, csapozó marógépen, láncmarógépen,
felsőmarógépen
Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken
Fúrógépek, fúrási technológiák, a hosszlyuk- és sorozatfúró gépekkel kialakítható kötések
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2.0/ 6329 -11 Lapanyagok megmunkálása

10 óra

Lapszabászgépek, táblafelosztók típusai, szerkezeti felépítésük, működésük, üzemeltetésük
Fűrészelési hibák, előfordulásuk, a hibák oka és megelőzősük lehetőségei
Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken
Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása
Csiszológépek és szerszámaik csoportosítása
Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek szerkezeti felépítése, működése
Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek
Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása
A csiszolási hibák javítása
Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel illetve marógéppel
Éllezárás gépei, élek megmunkálása
3.0/ 6329 -11 Felületkezelés gépei, berendezései

6 óra

A felületkezelő anyagok felhordásának gépei, eszközei (mártás, hengeres felhordás, öntés
gépei, különböző szóróberendezések)
Lakkozott felületek szárító berendezései, működésük
Felületbevonások, fóliázás, laminálás gépi berendezései
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai
4.0/ 6329 -11 CNC- gépek kezelésének alapjai

10 óra

CNC-gépek vezérlése (pont, szakasz- és pályavezérlés 1/D 2/D 3/D)
CNC-programnyelv (ISO)
Egyszerű CNC-programok felépítése
- Gyakorlat
1.0/ 6329 -11 Faipari megmunkálás gépei, szerszámai

120 óra

Marógépek (asztalos marógépek, felsőmarógépek, csapozó marógépek) működése,
üzemeltetési szabályai, marási gyakorlatok
Fúrógépek (hosszlyukfúró gép, sorozatfúró gép) működése, üzemeltetési szabályai, fúrási
gyakorlatok
Láncmarógépek működése, üzemeltetési szabályai
Szerkezeti kötések kialakítása maró-és fúrógépeken
Esztergályozási alapműveletek
Csiszológépek (szalagcsiszológépek, korongcsiszológépek, széles szalagú csiszológépek)
működése, üzemeltetési szabályai
Csiszolási gyakorlatok
Furnérolló működése
Furnérteríték képzés gépeinek működése, üzemeltetési szabályai, furnérteríték készítése
Ragasztóanyag felhordásának gépei (hengeres ragasztófelhordó gép) működése, üzemeltetési
szabályai
Hidraulikus hőprésgépek működése, üzemeltetési szabályai
Éllezáró gépek működése, üzemeltetési szabályai
A szerelés során használt présgépek (keret- és korpuszprések) működése, üzemeltetési
szabályai
Faipari gépek biztonságtechnikai szabályai
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Gépműhelyben betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
Por- és forgácselszívó berendezések kezelése, karbantartása
A karbantartás műveletei, típusai
Megmunkáló gépek kiegészítő berendezései, sablonok
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken. Marási
gyakorlatok
Szerelvényhelyek kialakítása felső- és CNC marógépeken
Keret körbemarása vezető gyűrű, sablon segítségével
2.0/ 6329 -11 Lapanyagok megmunkálása

50 óra

Lapszabászgépek, táblafelosztók üzemeltetése
Csiszolási műveletek végzése faipari csiszoló gépeken
Sík, mart, profilozott felületek, sarkok, élek gépi csiszolása
Csiszológépek és szerszámaik kiválasztása
Szalag-, henger-, kontakt csiszológépek üzemeltetése, csiszolási gyakorlatok
Tárcsás csiszológép, él- és különleges csiszológépek, csiszolási gyakorlatok
Élcsiszolás, egyenes és ívelt alkatrészek csiszolása, csiszolási gyakorlatok
Táblásított- és furnérozott lapok csiszolása felületkezelés alá
A csiszolási hibák javítása
Furnérozott laptermékek méretre alakítása körfűrészgéppel illetve marógéppel
Éllezárás gépei, élek megmunkálása
Ragasztás (préselés)
A ragasztás technológiája (présgép bemutatása, működése, préselési paraméterek
meghatározása)
Élek lezárása felületborítás után (furnér, élfólia, élléc, ABS)
3.0/ 6329 -11 Felületkezelés gépei, berendezései

20 óra

Pácfelhordó eszközök, berendezések
Pácolási gyakorlat
A felületkezelő anyag felhordásának módjai, gépei, eszközei (mártás, hengeres felhordás,
különböző szórástechnológiák, öntés)
Felületkezelési gyakorlatok
Felületkezelési hibák, javításuk, megelőzésük
A felületkezelés egészségvédelmi és biztonságtechnikai előírásai
4.0/ 6329 -11 CNC- gépek kezelésének alapjai

46 óra

Szerszámcsere, szerszám bemérése, szerszámsugár korrekció
Munkadarab bemérése
Program betöltése, futtatása
CNC gépeken betartandó munkabiztonsági előírások
6.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
szakmai programja alapján történik.
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ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve
1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

33 582 01 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Ács, állványozó

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7612

Szakképzési évfolyamok száma:

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

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

2.

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
Szaktanterem
Tanterem
Számítógép-terem
Tanműhely (szakmánként)
Építési terület
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi.
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Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
3. A képzés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén
Ács, állványozó szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
6234-11

megnevezése
Építőipari közös
tevékenység

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e
126

gy
36

1.0/6234-11 Munkavégzés komplex
feltételei

e

gy

36

36

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

18

4.0/6234-11 Építési alapismeretek

72

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének
technológiai folyamatai

36 124

2.0/6236-11 Hagyományos

36 144

96 Tanterem/ Szakmai
Tanműhely/ vizsga
Gazdálkodó
szervezet

36

Szakmai
vizsga
124

36

32

36

4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítése és
karbantartása

1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Szakmai
vizsga

36

3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének
technológiai folyamatai

Állványzatok

Tanterem

32

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
elkészítése és bontása

6236-11

gy

32

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek
Zsaluzatok

Értékelési
időpont

36

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz

6235-11

e

Képzési
helyszín

Szakmai
vizsga
108

18 124

36 144

64

48

36

Szakmai
vizsga

80 Tanterem/ Szakmai
Tanműhely/ vizsga
Gazdálkodó
szervezet

18
124

Szintvizsga

32

állványzatok építése,
bontása és karbantartása
3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok
szerelési technológiája

36

4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok
szerelése és bontása
6237-11

108

Ácsszerkezetek
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36 143 144 198 190 512 Tanterem/ Szakmai
Gazdálkodó vizsga
szervezet

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

36

72

126

Szakmai
vizsga

2.0/6237-11 Ácsszerkezetek anyagai

36

32

Szakmai
vizsga

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza,
anyagmennyiségei

36

32

Szakmai
vizsga

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése,
bontása I

143

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése,
bontása II

36

32

162

482

Szintvizsga
Szakmai
vizsga

Összesen: 216 427 252 486 222 690
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
2 szakképző évfolyam esetén
Ács, állványozó szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
6234-11

megnevezése
Építőipari közös
tevékenység

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

gy

126 36

1.0/6234-11 Munkavégzés komplex
feltételei

e
64
32

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11 Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

36
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Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

gy
Tanterem

Szakmai vizsga

4.0/6234-11 Építési alapismeretek

72

5.0/6234-11 Munkajogi és vállalkozási
ismeretek
6235-11

32

Zsaluzatok

36

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének technológiai
folyamatai

36

244 36

192

3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének technológiai
folyamatai
4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek készítése
és karbantartása
18

1.0/6236-11 Hagyományos állványzatok

18

Szakmai vizsga

52

120

Szakmai vizsga

192 36

156 Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai vizsga

Szakmai vizsga

2.0/6236-11 Hagyományos állványzatok
építése, bontása és
karbantartása

156

3.0/6236-11 Cső- és keretesállványzatok
szerelési technológiája

36

36

4.0/6236-11 Cső- és keretesállványzatok
szerelése és bontása
6237-11

szintvizsga
36

Állványzatok

36

Szintvizsga

Szakmai vizsga
120

180 373 184 476 Tanterem/
Gazdálkodó
szervezet

Ácsszerkezetek

Szakmai vizsga

Szakmai vizsga

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek elkészítése
és bontása

6236-11

120 Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai vizsga
Szakmai vizsga

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek, technológiák 136

98

Szakmai vizsga

2.0/6237-11 Ácsszerkezetek anyagai

18

Szakmai vizsga

68

Szakmai vizsga

44

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek szakrajza,
anyagmennyiségei
4.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése,
bontása I

211

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése,
bontása II

162

Szintvizsga
476

Szakmai vizsga

Összesen: 360 845 320 752
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
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Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
6234-11 Építőipari közös tevékenység

1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

1.3

194 óra
36 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit
Helyszíni méréseket végez

X
X

Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki
dokumentáció tartalmát

X

Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
Betartja az építési technológiai folyamatok
sorrendiségét
Használja az építészeti alapfogalmakat munkája
során
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
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X
X
X

X

X

X
X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Feladatprofil

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

Figyelemmel kíséri a munkájához szükséges
anyagok folyamatos utánpótlását

X

X

Gondoskodik a munkaterület folyamatos
tisztántartásáról

X

X

Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a
munkaterületről

X

X

Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás
módszereit

X

Értelmezi az építőipari rajzokat
Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését
Értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét

X
X
X

Értelmezi a különböző szintű dokumentációk
tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat

X

X

X

Leolvassa a kivitelezési munkák során a szükséges
adatokat a rajzokról

X

X

X

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat

X

Betartja, betartatja a foglalkozás egészségügyi
előírásokat

X

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének
megfelelően intézkedik

X

Elsősegélyt nyújt

X

Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához
szükséges munkavédelmi eszközöket

X

X

Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű
biztonságos mozgatását, használatát

X

X

Gondoskodik a munkavédelmi eszközök
használhatóságáról

X

X

Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését,
értékelését

X

Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a
munkavégzés helyszínén

X

Biztosítja az anyagok szakszerű felhasználását

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Feladatprofil

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve
alapelveit, területi és személyi hatályát

X

Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a
szerződésben foglaltakat

X
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5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Feladatprofil

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

Betartja és betartatja a munkavállalói és a
munkáltatói jogokat és kötelezettségeket

X

Betartja és betartatja a munkaviszony
megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó
szabályokat

X

Vállalkozást indít és működtet

X

Alkalmazza a norma időre- norma rendszerre
vonatkozó előírásokat

X

Szakmai ajánlatot készít és ad

X
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5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Szakmai ismeretek

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Típus

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

A

Munka megkezdésének és végzésének
feltételei

X

B

Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai

X

A

A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök

X

A

A kivitelezési munka technológia sorrendje és
összefüggései

X

C

Kiviteli tervek tartalma

X

C

Építési dokumentációk értelmezése

X

A

Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások

X

B

Elsősegélynyújtás

X

A

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák

X

B

Tűzvédelem

X

A

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok

X

C
C

Szállítás, anyagmozgatás
Építőipari gépek munkavédelmi előírásai

X
X

A

Építőipari anyagok tulajdonságai és
felhasználási területük

D
C
C

A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai
A munkavállalás alapfeltételei
Munkaszerződés kötés

X
X
X

C

Munkaadó- Munkavállaló jogai és
kötelezettségei

X

C

Tételes költségvetési kiírás felépítése

X

C

Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági
életben

X

C

Vállalkozási formák

X

C

Vállalkozás általános felépítése, és
működtetésének feltételei

X

D
A
B

Vállalkozásokról szóló jogszabályok
Munkanapló vezetés
A norma idő

X
X
X

X
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Építészeti jelképek értelmezése
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Szakmai számolási készség

Társas kompetenciák
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Segítőkészség
Konszenzus készség
Együttműködési készség

X
X
X
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X

X
X

X
X
X
5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4
1
3
3
X

X
X

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

X
X

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök
használata
X

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

4
X
X

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Építészeti jelképek értelmezése
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

3
3
4
4

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Pontosság
Térlátás
Rajzkészség
2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Szakmai készségek

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Személyes kompetenciák
1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Szint

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

Tananyagegységek

X
X
X

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

Módszerkompetenciák

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rendszerező képesség
Problémamegoldás,
hibaelhárítás
1.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Teszt feladatok megoldása
Tapasztalatok ismertetése szóban
Anyagok alkalmazási lehetőségeinek értelmezése
Alapszerkesztések bemutatása

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex feltételei

36 óra

Az építési munka jellege, az építőiparban résztvevő szakmák:
Kivitelezés fogalma
Az építőipari szakmák tevékenységi köre
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége
Az építési munkák három nagy csoportja:
Alépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Felépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Befejező munkák fogalma, sajátosságai
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek, előkészítés:
Pénzügyi források, finanszírozás
Műszaki tervek:
Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma, szerepe
Bontási engedélyezési tervdokumentáció
Kiviteli tervdokumentáció
Használatbavételi engedélyezés
Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció
Statikus tervrajzok
Műszaki leírás
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Tervrajzok és kivitelezési munkák kapcsolata
Költségvetés tartalma (anyag, munkadíj)
Építési szerződés
Építési, beruházási folyamat résztvevői, résztvevők feladata és jogköre:
Építtető (beruházó)
Üzemeltető
Kivitelező (fővállalkozó-alvállalkozó)
Hatóság
Bank
Munkahelyi kapcsolattartás, irányítás:
Építésvezető feladata, jogköre
Műszaki ellenőr feladata, jogköre
Építési napló tartalma, jelentősége
Kivitelezési munkák szervezése, organizáció:
Az építési folyamat előkészítő munkái
Felvonulás az építési területre, felmérés, munkaterület átadás- átvétele
Megfelelő munkakörülmények megteremtése
Építési helyszín tervezése
Organizációs terv tartalma, fontossága
Építési munkák időtervezésének alapjai
Térbeli organizáció
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások:
Építmény helye
Telepített gépek
Mobil gépek
Segédüzemek
Raktárak, depóniák
Szociális ellátás létesítményei
Építésirányítás helységei
Úthálózat
Elektromos hálózat
Vízhálózat
Csatorna
Vízelvezetés
Ideiglenes utak, közlekedés útvonalak kialakítása
Segédüzemek elhelyezése az építési területen, feladatuk, sajátosságaik:
Ácstelep
Betonacél feldolgozó és szerelő üzem (vastelep)
Betonüzem
Habarcsüzem
Lakatos műhely
Villanyszerelő műhely
Festő műhely
Asztalos műhely
Építőanyagok raktározása, tárolása, nyitott és zárt tárolók
Felvonulási épültek, szociális ellátás biztosítása az építési területen:
Öltözők
Vizesblokk
Tisztálkodási lehetőség
Étkező helyiség
Szállítás eszközei közúton és építési területen
Építési technológiák, építési módok ismertetése
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Munkaterület átadás−átvétel, levonulás az építési területről:
Elvégzett munka leigazolása
Teljesítési igazolás és a számla kapcsolata
Levonulás dokumentálása, ütemezése
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36 óra

A rajzolás eszközei, az eszközök használata
A rajzolás alapjai
Rajzeszközök, ceruzák, körző, vonalzó, rajztábla
A rajz- és pauszpapírok
A szabványos rajzlapméretek, keretezések
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok
Az építőipari szabványok
Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
A méretarányok
Síkmértani alapszerkesztések
Síkmértani alapszerkesztések
Vetületi ábrázolás
A térbeli alakzatok ábrázolása
A testek ábrázolása
A vetületi ábrázolás elemei, módszerei
A pontábrázolás
Az egyenes ábrázolás
A síkok ábrázolása vetületekkel
Síklapú testek ábrázolása
Összetett testek ábrázolása
Az axonometrikus ábrázolás
Az axonometrikus ábrázolási mód tulajdonságai
Az egyméretű axonometria
A kétméretű axonometria
A frontális axonometria
A síklapú testek ábrázolása
A kocka ábrázolása
A hasáb axonometrikus ábrázolása
A gúla axonometrikus ábrázolása
A perspektivikus ábrázolás
A perspektivikus ábrázolás tulajdonságai
A perspektív rendszer felépítése
3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés feltételei

18 óra

A munkavédelem feladata:
Munkavédelmi törvény
Munkaegészségügyi előírások
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások
Tűzvédelmi előírások az építőiparban
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi
anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése
Foglalkozási ártalmak
Munkavédelmi eszközök és használatuk
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Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások
Elsősegélynyújtás
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai

4.0/6234-11

Építőipari alapismeretek

72 óra

Alapanyagok
18 óra
Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete
Az építőanyagok tulajdonságai
A kőzetek keletkezése és felosztása
Az építési kerámiák
Az építési kötőanyagok
A természetes kőanyagok
A habarcsok
A beton és a vasbeton
A mesterséges kövek
A fémek
Az építőfa
A szigetelőanyagok
A műanyagok
Az üveg
A festékek
A segédanyagok
Alapfogalmak
18 óra
Az építőipar feladata:
Új épület építése
Meglévő létesítmény karbantartása
Épületek tatarozása, felújítása, műemlék jellegű épületek rekonstruálása
Épület bontása
Az építőipar felosztása:
Magasépítő ipar jellemzői
Mélyépítő ipar jellemzői
Települési infrastruktúra:
Lakásállomány
Lakossági közszolgáltatás létesítményei
Közüzemi hálózatok, szolgáltatások, közművek
Szállítási, közlekedési hálózatok és létesítmények
Településüzemeltetést szolgáló létesítmények
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik:
Lakóépületek
Középületek
Ipari épületek
Mezőgazdasági épületek
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása:
Építési területtel, telekkel szembeni követelmények (fekvés, tájolás, terepviszonyok,
talajviszonyok, talajvíz, közmű ellátottság, megközelíthetőség, telekméret)
Építési telek beépítését befolyásoló tényezők
OTÉK
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Építési telek beépíthetőségének módjai (szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés,
ikres beépítés, zártsorú beépítés, társasházak jellemzői)
Az épület elhelyezését meghatározó tényezők (talajviszonyok, talajvíz, zajhatások, stb.)
Lakóépületek fajtái:
Lakás
Családi ház
Ikerház
Sorház
Láncház
Átrium ház
Többszintes lakóépületek
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai:
Nappali
Hálószoba
Konyha
Étkező
Fürdőszoba és WC
Garázs
Közlekedő
Tároló helyiségek
Épületszerkezetek 36 óra
Épületszerkezetek fogalma, csoportosításuk
Szerkezeteket érő hatások
Szerkezetekkel szemben támasztott követelmények
Épületszerkezetek fejlődése
Teherhordó szerkezetek
Alapok, földmunkák
Falak
Födémek
Lépcsők
Fedélszerkezetek
Nem teherhordó szerkezetek
Válaszfalak
Kémények, szellőzők
Nyílászárók
Szigetelések
Burkolatok
Korlátok
Segédszerkezetek
Zsaluzatok
Állványok
Dúcolások
5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási ismeretek

Alapszintű munkajogi ismeretek:
A magyar jogrendszer
Munkajogi szabályozás
Munkahelyi szervezetek
Munkaviszony létesítése
Munkaszerződés kötése
A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
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32 óra

Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság
Alapszintű vállalkozási ismeretek:
Vállalkozási formák és jellemzőik
Egyéni vállalkozás
Társas vállalkozás
Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel)
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla)
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség)
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás
Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók
- Gyakorlat
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36 óra

Az építész rajzokon használt jelölések
A szabványos anyagjelölések
A nyílászáró szerkezetek jelei
A berendezési tervek
Kémények és szellőzők jelölése
A lépcsők jelölése
Egyéb alaprajzi jelölések
Az építészeti rajz formai követelményei
A méretmegadás
Rövidítések
Méretszámok, mértékegységek
Különleges feliratok, információk
Az építmények tervrajzainak tartalma
Az építészeti rajzok
A helyszínrajzok
A vázlatterv
Az engedélyezési tervek
A kiviteli tervek
A felmérési terv
Átalakítási tervek
A részlettervek
Az építész alaprajzok
Az alapozási alaprajz
A metszet
A homlokzatok
1.7

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

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6235-11 Zsaluzatok

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete:
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Elmélet:
Gyakorlat:
2.3

72 óra
364 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Méretre szabott zsalutáblát készít
Összeállítja a zsalutáblákat

X
X

Rögzíti az összeállított zsalutáblákat. A
zsaluszerkezetet megtámasztja és merevíti

X

Vízszintes és magassági méreteket ellenőriz,
szükség esetén korrigál
Elbontja a zsaluszerkezetet
Szögteleníti és megtisztítja a zsaluanyagot
A bontott zsaluanyagot méret szerint válogatja
és tárolja
A kötőelemeket és a segédanyagokat előkészíti
Szerkezeti és magassági méreteket kitűz
Összeállítja a zsaluszerkezet elemeit, és
ideiglenesen rögzíti
Elvégzi a finombeállítást és a merevítést
Az áttörések helyeit kiméri
A zsaluszerkezet elemeit visszabontja
A zsaluszerkezetben kizárásokat készít
A zsaluszerkezet elemeit tisztítja
A zsaluszerkezet elemeit utókezeli
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4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítése és karbantartása

3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének technológiai folyamatai

Feladatprofil

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
elkészítése és bontása

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének technológiai folyamatai

Tananyagegységek

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

D
D

A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei

X

Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari
választékok

X

C
B
B
B
B
B

Mérési módszerek
Anyagszükséglet
Szabvány
Rajzszabványok és szabványos jelölések
Műszaki rajzi alapismeretek

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Terv és dokumentációk fajtái

X

X

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

Fűrészek, fűrészgépek
Fafelület megmunkáló és emelőgépek
Csavarbehajtó gépek
Hasító és forgácsoló kéziszerszámok

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

C

Zsaluzáshoz szükséges mérések, kitűzések

Szerelő és bontó kéziszerszámok
Célszerszámok
Mérőeszközök
Jelölő eszközök
Gyalugépek
Marógépek
Hagyományos zsaluzatok, zsaluzási technikák

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Rendszerzsaluzatok típusai, szerelésük,
bontásuk, mozgatásuk

63

X

X

4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítése és karbantartása

3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének technológiai folyamatai

Szakmai ismeretek

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
elkészítése és bontása

Típus

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének technológiai folyamatai

Tananyagegységek

X
X
X
X

X

X

X

X

4
4
5
5
4
5
3
3
4
4

4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítése és karbantartása

3
4

3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének technológiai folyamatai

4

Építészeti műszaki rajz olvasása,
értelmezése
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

X
X

X

X
X

Műszaki rajz jelölésrendszerének
értelmezése

X

X

Szakmai készségek

Gépeken, szerszámokon, eszközökön
található jelölésrendszer értelmezése
Tervdokumentáció értelmezése
Mérőeszközök használata
Faipari kéziszerszámok használata
Faipari gépek használata
Szerelő és bontó szerszámok használata
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges
gépek, eszközök használata
Zsalukiosztási rajz olvasása, értelmezése
Elektromos építőipari kisgépek használata
Zsaluszerelési kéziszerszámok használata

64

X
X
X
X
X

X
X
X
X

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
elkészítése és bontása

Szint

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének technológiai folyamatai

Tananyagegységek

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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4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítése és karbantartása

Konszenzuskészség
Irányíthatóság
3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének technológiai folyamatai

Társas kompetenciák

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
elkészítése és bontása
3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének technológiai folyamatai
4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítése és karbantartása

Térérzékelés

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
elkészítése és bontása

Önállóság
Mozgáskoordináció (testi
ügyesség)

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének technológiai folyamatai

Személyes kompetenciák

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének technológiai folyamatai

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
elkészítése és bontása

3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítésének technológiai folyamatai

4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek
készítése és karbantartása

Módszerkompetenciák

1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek
készítésének technológiai folyamatai

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás,
hibaelhárítás
2.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Teszt feladatok megoldása
Tapasztalatok ismertetése szóban
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással

2.6 A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/6235-11 Zsaluszerkezetek készítésének technológiai folyamatai

36 óra

Zsalutáblák készítésének, rögzítésének és bontásának technológiai folyamata
Zsaluszerkezetek építésének, megtámasztásának, rögzítésének és bontásának, valamint
karbantartásának technológiai folyamata
Hagyományos zsaluzat építéséhez szükséges faanyagok
A fa tulajdonságai, felhasználhatósága, kezelési és megmunkálási előírásai
Zsaluzatkészítéshez szükséges anyagok, eszközök és szerszámok ismerete
Az építőiparban használatos szakmához közel álló terv- és rajzdokumentumok
3.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek készítésének technológiai folyamatai

36 óra

Zsaluzat-rendszerek ismerete
Zsalukiosztási rajzok értelmezése
Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok, mérő- és kitűző eszközök
A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai utasítások
- Gyakorlat
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2.0/6235-11 Zsaluszerkezetek elkészítése és bontása

192 óra

Zsalutáblák méret szerinti elkészítése
A munkák elvégzéséhez szükséges szerszámok, gépek kiválasztása
Zsaluszerkezetek összeállítása, megtámasztása, rögzítése és bontása megadott műszaki
dokumentáció szerint
Szerszámok és eszközök rendeltetésszerű, illetve rutinszerű használata és karbantartása
Méretek ellenőrzése, szükség szerint korrigálása
A munkához szükséges műszaki előírások, műveleti és alkalmazástechnikai utasítások
alkalmazása
Zsaluszerkezetek bontása, karbantartása és deponálása
4.0/6235-11 Zsaluzat-rendszerek készítése és karbantartása

172 óra

Zsalurendszerek és készítésük ismerete
Zsaluzáshoz szükséges kötőelemek és segédanyagok tulajdonságainak és felhasználásának
ismerete
Zsalurendszerek készítése tervdokumentáció alapján
Zsaluzáshoz szükséges kötőelemek és segédanyagok használata
Zsaluzáshoz szükséges gépek, szerszámok szakszerű használata
Zsalurendszerek elemeinek tisztítása, karbantartása és tárolásának megszervezése
2.7

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

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6236-11 Állványzatok

3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

3.3

54 óra
348 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

3.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Elvégzi a tartóelemek kiosztását
Elhelyezi a teherelosztókat
Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit
Elkészíti a munkaszinteket, feljárókat
Elkészíti a védőkorlátot
Elkészíti és elhelyezi az esetleg szükséges
védőszerkezeteket
Elbontja a védőfelszereléseket
A pallóterítést bontja
A tartóelemeket és a rögzítést bontja
A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja
Az állványanyagot fajtánként deponálja
Rögzíti az állványelemeket egymáshoz és a falhoz
Elhelyezi a járóelemeket
Merevítéseket készít
Védőszerkezeteket helyez el
Védőtetőt készít
Bontja a járó elemeket
Szétszereli az állványszerkezetet
Az állvány fémszerkezeteit tisztítja

68

X
X
X
X
X

3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelési
technológiája
4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelése és
bontása

Feladatprofil

2.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok építése, bontása és
karbantartása

1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Tananyagegységek

X

X
X
X
X
X

X

X

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

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

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

A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei
Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari
választékok
Fűrészáru szárítási módjai
Kötőelemek felhasználása, típusai
Szabvány
Méretmegadási módok
Ábrázolási módok
Rajzszabványok és szabványos jelölések
Műszaki rajzi alapismeretek
Tervek és dokumentációk fajtái
Fűrészek, fűrészgépek
Fafelület megmunkáló és emelőgépek
Csavarbehajtó gépek
Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
Szerelő és bontó kéziszerszámok
Célszerszámok
Mérőeszközök
Jelölő eszközök
Gyalugépek
Marógépek
Kötések, kapcsolások, tartók
Feszítő- és függesztőművek
Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók
Állványelemek készítése
Bontás és átalakítás
Tűzvédelmi előírások
Tűzveszélyes anyagok
Az iparban használatos legfontosabb fémek
Különböző fémek tulajdonságai
Szerkezetépítés fémből készült anyagai és eszközei
Szabvány
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4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelése és
bontása

Szakmai ismeretek

2.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok építése, bontása és
karbantartása
3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelési
technológiája

Típus

1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

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

X

X
X

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

X

B
B
B
B

Célszerszámok
Mérő eszközök
Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók
Bontás és átalakítás

4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelése és
bontása

Szakmai ismeretek

2.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok építése, bontása és
karbantartása
3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelési
technológiája

Típus

1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X
X

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

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található
jelölésrendszer értelmezése
Tervdokumentáció értelmezése
Mérőeszközök használata
Faipari kéziszerszámok használata
Faipari gépek használata
Szerelő és bontó szerszámok használata
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek,
eszközök használata
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelése és
bontása

3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelési
technológiája

Szakmai készségek

2.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok építése, bontása és
karbantartása

Szint

1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X

Társas kompetenciák

Konszenzus készség
Segítőkészség
X
X
X
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4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelése és
bontása

X

3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelési
technológiája

2.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok építése, bontása és
karbantartása

2.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok építése, bontása és
karbantartása
3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelési
technológiája
4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelése és
bontása

Pontosság
Mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
Térérzékelés
1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Személyes kompetenciák

1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X

X
X

Tananyagegységek

X
X
X

3.5

3.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelési
technológiája

4.0/6236-11 Cső- és
keretesállványzatok szerelése és
bontása

Problémamegoldás,
hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Módszeres munkavégzés

2.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok építése, bontása és
karbantartása

Módszerkompetenciák

1.0/6236-11 Hagyományos
állványzatok

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti, műszaki rajz értelmezése
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Teszt feladatok megoldása
Tapasztalatok ismertetése szóban
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6236-11 Hagyományos állványzatok

18 óra

Hagyományos állványzat építéséhez szükséges faanyagok
A fa tulajdonságai, felhasználhatósága, kezelési és megmunkálási előírásai
Hagyományos állványzat készítésének folyamata, tartóelemek és teherelosztók kiválasztása
Állványozási módok, az egyes állványhoz tartozó anyag- és eszközigény, állványszerelési és
-rögzítési eljárások, előírások
Tervrajzok olvasása, kisebb vázlatrajzok elkészítése önállóan
A baleset- és munkavédelemi előírásoknak megfelelő elemek elkészítésének és
felszerelésének, valamint a balesetvédelmi eszközök elhelyezésének ismerete
3.0/6236-11 Cső- és keretesállványzatok szerelési technológiája
Cső- és keretesállványok fajtái
Állványok anyaga, anyagok tulajdonságai
Az állvány tárolására vonatkozó előírások, szabályok
Tárolás eszközei, műveleti sorrend
Anyagok, eszközök azonosítása és azok előírásszerű tárolása, kezelése
Védőszerkezetek és védőtetők készítése
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36 óra

- Gyakorlat
2.0/6236-11 Hagyományos állványzatok építése, bontása és karbantartása

192 óra

Hagyományos állványzat készítésének folyamata
Tartóelemek és teherelosztók kiválasztása és alkalmazása
Feladat végrehajtás műszaki rajzok és tervdokumentációk alapján
Állványozási terv értelmezését követő korrekciók végrehajtása
Annak biztosítása, hogy az állványzat balesetvédelmi szempontból munkavégzésre alkalmas
legyen
Baleset- és munkavédelemi előírásoknak megfelelő elemek elkészítése és felszerelése,
valamint a balesetvédelmi eszközök elhelyezése
Állvány bontására vonatkozó előírások, szabályok
A bontás eszközeinek készség szintű használata
Az állvány tárolására vonatkozó előírások, szabályok
Tárolás eszközei, műveleti sorrend
Anyagok, eszközök azonosítása és azok előírásszerű tárolása, kezelése
4.0/6236-11 Cső- és keretes állványzatok szerelése és bontása

156 óra

Cső- és keretesállványok szerelésének technológiai folyamata
Állványépítésre vonatkozó szabványok
Állványelemek kapcsolati kialakítása, merevítés, rögzítés
Cső- és keretesállványok átalakítása és bontása
Elemek szétszerelése, tisztítása, karbantartása
Állvány bontására vonatkozó előírások, szabályok
Az állványszerkezet bontásának elvégzése
A bontás eszközeinek készség szintű használata
Az állvány tárolására vonatkozó előírások, szabályok
Tárolás eszközei, műveleti sorrend
Anyagok, eszközök azonosítása és azok előírásszerű tárolása, kezelése
3.7

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

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6237-11 Ácsszerkezetek

4.1

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

4.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

4.3

370 óra
853 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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4.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

X

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása II

X
X
X

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása I

Zsinórpadokat készít
A szerkezeti elemeket méretre szabja
Fakötéseket készít
Az előkészített elemeket a helyére teszi
Az elhelyezett elemeket rögzíti
A szerkezeti elemeket a kiviteli terv alapján
összeállítja
Faépítmények tartóoszlopait elhelyezi
A merevítő elemeket beépíti
Szerkezeti kiváltásokat készít
Fa kerítésmezőt szerel
Külső és belső faburkolatokat készít

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza, anyagmennyiségei

Feladatprofil

2.0/6237-11
Ácsszerkezetek anyagai

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

Tananyagegységek

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

B

A faanyag tulajdonságai, hibái, betegségei

X

B

Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari választékok

X

E

Fűrészáru szárítási módjai

X

E
C

Kötőelemek felhasználása, típusai

X

Mérési módszerek

X
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5.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása II

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása I

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza, anyagmennyiségei

Szakmai ismeretek

2.0/6237-11
Ácsszerkezetek anyagai

Típus

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

Tananyagegységek

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása I

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása II

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza, anyagmennyiségei

Szakmai ismeretek

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

2.0/6237-11
Ácsszerkezetek anyagai

Típus

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

Tananyagegységek

B

Anyagszükséglet

B

Szabvány

X

C

Méretmegadási módok

X

C

Ábrázolási módok

X

X

B

Rajzszabványok és szabványos jelölések

X

X

B

Műszaki rajzi alapismeretek

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
D
B

Tervek és dokumentációk fajtái
Fűrészek, fűrészgépek
Fafelület megmunkáló és emelőgépek
Csavarbehajtó gépek
Hasító és forgácsoló kéziszerszámok
Szerelő és bontó kéziszerszámok
Célszerszámok
Mérőeszközök
Jelölő eszközök
Gyalugépek
Marógépek
Kötések, kapcsolások, tartók
Fedélszerkezetek és héjazatok
Feszítő- és függesztőművek
Bontás és átalakítás
Faszerkezetű házak, épületszerkezetek
Dúcolások, kiváltások
Beton- és vasbetonszerkezetek
Kiegészítő szerkezetek készítése (egyszerű bútorok,
falépcsők, ajtók)
Zajcsökkentési megoldások
Tűzvédelmi előírások
Tűzveszélyes anyagok

C
A
A

X

X

X
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X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása II

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza, anyagmennyiségei

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása I

2.0/6237-11
Ácsszerkezetek anyagai

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

Geometria használati készsége
Tervdokumentáció értelmezése
Mérőeszközök használata
Rajzolóeszközök használata
Faipari kéziszerszámok használata
Faipari gépek használata
Szerelő és bontószerszámok használata
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges
gépek, eszközök használata

X
X
X
X

X
X

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása II

4
4
5
4
5
4
5
3

X

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása I

4

X

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza, anyagmennyiségei

3
4

X

Építészeti műszaki rajz olvasása,
értelmezése
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
Műszaki rajz jelölésrendszerének
értelmezése
Gépeken, szerszámokon, eszközökön
található jelölésrendszer ismerete

2.0/6237-11
Ácsszerkezetek anyagai

4

Szakmai készségek

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

Szint

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

Pontosság
Mozgáskoordináció (testi
ügyesség)

X

Térérzékelés
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X

X

X

X

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza, anyagmennyiségei

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása I

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása II

X
X

Határozottság
Konszenzus készség
Segítőkészség

2.0/6237-11
Ácsszerkezetek anyagai

Társas kompetenciák

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

Tananyagegységek

X

X

X
X
X

X
X
X

4.5

X

5.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása II

X
X

4.0/6237-11 Ácsszerkezetek
építése, bontása I

X

3.0/6237-11 Ácsszerkezetek
szakrajza, anyagmennyiségei

Problémamegoldás,
hibaelhárítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Módszeres munkavégzés

2.0/6237-11
Ácsszerkezetek anyagai

Módszerkompetenciák

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek,
technológiák

Tananyagegységek

X

X

X

X
X

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti műszaki rajz értelmezése
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Teszt feladatok megoldása
Tapasztalatok ismertetése szóban
Vázlatrajz készítése leírásból
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással
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4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6237-11 Ácsszerkezetek, technológiák

234 óra

Ács szakma eszközei
Faalakítási eljárások, hagyományos fakötések, mérnöki fakapcsolások
Fatartók
Feszítő és függesztő művek
Fafödémek
Tetők alapfogalmak
Fedélszerkezetek
Tetőterek beépítése
Fából készült épületek
Falépcsők
Egyéb ácsmunkák
Zsinórpad-készítés technológiai lépései
Szerkezeti elemek méretre szabása
Egyéb faszerkezetek készítésének technológiai folyamatai
Faipari szerszámok, gépek használati lehetőségei
Műszaki rajzok, tervdokumentációk, diagnosztikai vélemények értelmezése
2.0/6237-11 Ácsszerkezetek anyagai

68 óra

Faipari anyagismeret elsajátítása
A fa mint nyersanyag,
A fa tulajdonságai
A fa hibái és betegségei
Fűrészipari termékek
Szabványok (faanyag és -termék ), műszaki rajzok, tervdokumentációk használata,
értelmezése
Faelem-kapcsolatok fém kötőelemei és alkalmazásuk
Ács szakmában előforduló műanyagok (fóliák)
Biológiai károsítók (farontó gombák és rovarok) elleni megelőző védelem
Meglévő és károsult faszerkezetek károsodásainak meghatározása, megszüntető eljárások
Tetőfedések anyagai
Hőszigetelése, vízszigetelések (bitumenes zsindely)
3.0/6237-11 Ácsszerkezetek szakrajza, anyagmennyiségei
Hagyományos fakötések rajzai
Fedélidomok rajzai, szerkesztése
Elemek valódi méreteinek szerkesztése
Fakötések alkalmazása
Fedélszék terv értelmezése, készítése, konszignáció, fakivonat
Falépcsők rajzainak értelmezése
Fafödémek rajzainak értelmezése, elemkimutatás készítése
Szabványok, műszaki rajzok, tervdokumentációk használata, értelmezése
Rajzolóeszközök ismerete és használata
Szakmai számítások, anyagszükséglet számítása
Vázlatrajz készítése
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68 óra

- Gyakorlat
4.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése, bontása I.

211 óra

Hagyományos és korszerű fakötések készítése
Szerkezeti elemek összeállítása
Síkbeli és térbeli merevítések elvégzése (fafödémek, fedélszerkezetek stb.)
Szerkezeti kiváltások elkészítése
A munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges szerszámok és kikészítő eszközök előírás
szerinti használata
Jelölő és mérőeszközök precíz használata
Faanyagból készült szerkezetek, javítása, bontása
Faipari szerszámok, gépek szakszerű használata
Feladat végrehajtás műszaki rajzok és tervdokumentációk alapján
5.0/6237-11 Ácsszerkezetek építése, bontása II.

644 óra

Faipari gépek működése, működtetése
Faipari gépek, eszközök, szerszámok alkalmazása
Érintésvédelem
Tűz- és környezetvédelmi előírások betartása
Zsinórpad készítése
Szerkezeti elemek méretre vágása
A szerkezeti elemek összeállítása kiviteli terv alapján
Merevítő elemek beépítése
Fedélszerkezet készítése, megerősítése és bontása
Fafödémek készítése, megerősítése és bontása
Egyéb faszerkezeteket készít és elbont
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.
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KŐMŰVES
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 582 15 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Kőműves

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

2.

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7611

Szakképzési évfolyamok száma:

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

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%

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

van
1 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény vonatkozó §-ban
szabályozott végzettséggel rendelkező pedagógus és szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat oktatását a szakképző iskolának, vagy a
szakképzést szervezőnek kell megszervezni. A szakmai elmélet oktatását a szakképző
iskolában, a szakmai gyakorlat oktatását részben a szakképző iskolában, részben gazdálkodó
szervezetnél kell megszervezni. A szakmai képzéshez a szakképesítés óratervében szereplő
képzési helyszínek biztosítása szükséges:
- építési terület
- tanterem
- számítógép-terem
- építőipari tanműhely
- kőműves szaktanterem
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-

építőanyag vizsgáló helyiség
tanudvar

A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
3.

A szakképesítés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén
Kőműves szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
évfolyam
e
126

gy

6234-11

Építőipari közös
tevékenység

36

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex
feltételei

2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

4.0/6234-11

Építési alapismeretek

72

5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási
ismeretek

6248-11

Falazás, vakolás

90

398

1.0/6248-11

Kitűzési és mérési ismeretek

18

54

2.0/6248-11

Falazás és vakolás anyagai

18

72

3.0/6248-11

Falazási ismeretek

18

208

4.0/6248-11

Vakolási ismeretek

5.0/6248-11

Állványok

18

6.0/6248-11

Építőipari gépek

18

2/10.
évfolyam
e

gy

36

3/11.
évfolyam
e

gy

Képzési
helyszín
tanterem

32

Értékelési
időpont
szakmai
vizsga

36
36

32
234

36

90

36

108

128

36

32

64
9

81

160 tanterem/
tanműhely/
tanudvar/
gazdálkodó
szervezet

81

szakmai
vizsga/
szintvizsga

6249-11

Beton és vasbeton
szerkezetek

63

139

1.0/6249-11

Beton és vasbeton anyagai

36

105

2.0/6249-11

Beton és vasbeton szerkezetek
készítése

3.0/6249-11

Zsaluzatok

4.0/6249-11

Betonozás eszközei és gépei

6250-11

Szigetelések

52

72

1.0/6250-11

Vízszigetelés

52

72

2.0/6250-11

Hő- és hangszigetelés

6251-11

Vegyes kőműves feladatok

18

36

1.0/6251-11

Nyílászáró szerkezetek

18

36

2.0/6251-11

Bontás, átalakítás,
helyreállítás

18

Összesen:

434

250

256 tanterem/
gazdálkodó
szervezet

80

256

szakmai
vizsga

34

9

216

96

16

481

48

160 tanterem/
gazdálkodó
szervezet

48

160

48

112 tanterem/
gazdálkodó
szervezet

szakmai
vizsga

szakmai
vizsga

32
48

80

224

688

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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2 szakképző évfolyam esetén
Kőműves szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/11.
évfolyam
e

gy

6234-11

Építőipari közös
tevékenység

126

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex
feltételei

2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

4.0/6234-11

Építési alapismeretek

72

5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási
ismeretek

6248-11

Falazás, vakolás

1.0/6248-11

36

Képzési
helyszín

2/12.
évfolyam
e

Értékelési
időpont

gy

64

0 tanterem

szakmai
vizsga

32
36

32
56

288 tanterem/
tanműhely/
tanudvar/
gazdálkodó
szervezet

126

486

Kitűzési és mérési ismeretek

18

54

2.0/6248-11

Falazás és vakolás anyagai

18

72

3.0/6248-11

Falazási ismeretek

36

198

16

96

4.0/6248-11

Vakolási ismeretek

18

108

16

128

5.0/6248-11

Állványok

18

54

16

64

6.0/6248-11

Építőipari gépek

18

6249-11

Beton és vasbeton
szerkezetek

90

241

64

1.0/6249-11

Beton és vasbeton anyagai

18

54

16

64

2.0/6249-11

Beton és vasbeton szerkezetek
készítése

54

169

32

112

3.0/6249-11

Zsaluzatok

9

18

8

16

4.0/6249-11

Betonozás eszközei és gépei

9

6250-11

Szigetelések

29

54

64

1.0/6250-11

Vízszigetelés

20

36

32

szakmai
vizsga/
szintvizsga

8
192 tanterem/
tanműhely/
tanudvar/
gazdálkodó
szervezet

8

83

176 tanterem/
gazdálkodó
szervezet
80

szakmai
vizsga

2.0/6250-11

Hő- és hangszigetelés

6251-11

Vegyes kőműves feladatok

1.0/6251-11

Nyílászáró szerkezetek

2.0/6251-11

Bontás, átalakítás,
helyreállítás
Összesen:

9

18

32

18

18

48

96
120 tanterem/
tanműhely/
tanudvar/
gazdálkodó
szervezet

16

64

18

18

32

56

389

835

296

776

szakmai
vizsga

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
6234-11 Építőipari közös tevékenység

1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

1.3

194 óra
36 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit

X

Helyszíni méréseket végez

X

Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció
tartalmát

X

Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre

X

Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét

X

Használja az építészeti alapfogalmakat munkája során

X

Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását

X

Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat

X

Figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok
folyamatos utánpótlását

X

Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról

X

Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a
munkaterületről

X

85

X

X
X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11 Építési
alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Feladatprofil

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit

X

Értelmezi az építőipari rajzokat

X

Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését

X

Értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét

X

Értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát,
és a gyakorlatban hasznosítja azokat

X

Leolvassa a kivitelezési munkák során a szükséges
adatokat a rajzokról

X
X

Betartja, betartatja a foglalkozás egészségügyi előírásokat

X

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének
megfelelően intézkedik

X

Elsősegélyt nyújt

X

Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához
szükséges munkavédelmi eszközöket

X

Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű biztonságos
mozgatását, használatát

X

Gondoskodik a munkavédelmi eszközök
használhatóságáról

X

Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését, értékelését

X

Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a
munkavégzés helyszínén

X
X

Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve alapelveit,
területi és személyi hatályát

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

X

Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat

Biztosítja az anyagok szakszerű felhasználását

4.0/6234-11 Építési
alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Feladatprofil

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X
X

Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a
szerződésben foglaltakat

X

Betartja és betartatja a munkavállalói és a munkáltatói
jogokat és kötelezettségeket

X

Betartja és betartatja a munkaviszony megszüntetésére,
megszűnésére vonatkozó szabályokat

X

Vállalkozást indít és működtet

X

Alkalmazza a norma időre- norma rendszerre vonatkozó
előírásokat

X

Szakmai ajánlatot készít és ad

X

86

A
B

Munka megkezdésének és végzésének feltételei
Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai

X
X

A

A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11 Építési
alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Szakmai ismeretek

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Típus

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

C
C
A
B

A kivitelezési munka technológia sorrendje és
összefüggései
Kiviteli tervek tartalma
Építési dokumentációk értelmezése
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás

A

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák

B

Tűzvédelem

A

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok

X

C

Szállítás, anyagmozgatás

X

C

Építőipari gépek munkavédelmi előírásai

X

A

Építőipari anyagok tulajdonságai és felhasználási
területük

D

A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai

C

A munkavállalás alapfeltételei

X

C

Munkaszerződés kötés

X

C

Munkaadó- Munkavállaló jogai és kötelezettségei

X

C

Tételes költségvetési kiírás felépítése

C

Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági életben

X

C

Vállalkozási formák

X

C

Vállalkozás általános felépítése, és működtetésének
feltételei

X

D

Vállalkozásokról szóló jogszabályok

A

Munkanapló vezetés

X

B

A norma idő

X

A

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
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3

Olvasott szakmai szöveg megértése

X

3

Szakmai nyelvű beszédkészség

X

4

Építészeti jelképek értelmezése

X

4

X

4

Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök
használata
Építészeti jelképek értelmezése

1

Elemi szintű számítógép használat

3

Információforrások kezelése

3

Szakmai számolási készség

4

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11 Építési
alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Szakmai készségek

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Szint

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

4.0/6234-11 Építési
alapismeretek

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

Tananyagegységek

Pontosság

X

X

X

X

X

Térlátás

X

Személyes kompetenciák

Rajzkészség

X
X
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X

Segítőkészség

X

Konszenzus készség

X

Együttműködési készség

X

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11 Építési
alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Társas kompetenciák

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

X

Problémamegoldás, hibaelhárítás

1.5

X

X

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

X

4.0/6234-11 Építési
alapismeretek

Rendszerező képesség

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Módszerkompetenciák

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X

X

X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Teszt feladatok megoldása
Tapasztalatok ismertetése szóban
Anyagok alkalmazási lehetőségeinek értelmezése
Alapszerkesztések bemutatása

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex feltételei

36 óra

Az építési munka jellege, az építőiparban résztvevő szakmák:
Kivitelezés fogalma
Az építőipari szakmák tevékenységi köre
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége
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Az építési munkák három nagy csoportja:
Alépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Felépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Befejező munkák fogalma, sajátosságai
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek, előkészítés:
Pénzügyi források, finanszírozás
Műszaki tervek:
Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma, szerepe
Bontási engedélyezési tervdokumentáció
Kiviteli tervdokumentáció
Használatbavételi engedélyezés
Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció
Statikus tervrajzok
Műszaki leírás
Tervrajzok és kivitelezési munkák kapcsolata
Költségvetés tartalma (anyag, munkadíj)
Építési szerződés
Építési, beruházási folyamat résztvevői, résztvevők feladata és jogköre:
Építtető (beruházó)
Üzemeltető
Kivitelező (fővállalkozó-alvállalkozó)
Hatóság
Bank
Munkahelyi kapcsolattartás, irányítás:
Építésvezető feladata, jogköre
Műszaki ellenőr feladata, jogköre
Építési napló tartalma, jelentősége
Kivitelezési munkák szervezése, organizáció:
Az építési folyamat előkészítő munkái
Felvonulás az építési területre, felmérés, munkaterület átadás- átvétele
Megfelelő munkakörülmények megteremtése
Építési helyszín tervezése
Organizációs terv tartalma, fontossága
Építési munkák időtervezésének alapjai
Térbeli organizáció
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások:
Építmény helye
Telepített gépek
Mobil gépek
Segédüzemek
Raktárak, depóniák
Szociális ellátás létesítményei
Építésirányítás helységei
Úthálózat
Elektromos hálózat
Vízhálózat
Csatorna
Vízelvezetés
Ideiglenes utak, közlekedés útvonalak kialakítása
Segédüzemek elhelyezése az építési területen, feladatuk, sajátosságaik:
Ácstelep
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Betonacél feldolgozó és szerelő üzem (vastelep)
Betonüzem
Habarcsüzem
Lakatos műhely
Villanyszerelő műhely
Festő műhely
Asztalos műhely
Építőanyagok raktározása, tárolása, nyitott és zárt tárolók
Felvonulási épültek, szociális ellátás biztosítása az építési területen:
Öltözők
Vizesblokk
Tisztálkodási lehetőség
Étkező helyiség
Szállítás eszközei közúton és építési területen
Építési technológiák, építési módok ismertetése
Munkaterület átadás−átvétel, levonulás az építési területről:
Elvégzett munka leigazolása
Teljesítési igazolás és a számla kapcsolata
Levonulás dokumentálása, ütemezése
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36 óra

A rajzolás eszközei, az eszközök használata
A rajzolás alapjai
Rajzeszközök, ceruzák, körző, vonalzó, rajztábla
A rajz- és pauszpapírok
A szabványos rajzlapméretek, keretezések
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok
Az építőipari szabványok
Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
A méretarányok
Síkmértani alapszerkesztések
Síkmértani alapszerkesztések
Vetületi ábrázolás
A térbeli alakzatok ábrázolása
A testek ábrázolása
A vetületi ábrázolás elemei, módszerei
A pontábrázolás
Az egyenes ábrázolás
A síkok ábrázolása vetületekkel
Síklapú testek ábrázolása
Összetett testek ábrázolása
Az axonometrikus ábrázolás
Az axonometrikus ábrázolási mód tulajdonságai
Az egyméretű axonometria
A kétméretű axonometria
A frontális axonometria
A síklapú testek ábrázolása
A kocka ábrázolása
A hasáb axonometrikus ábrázolása
A gúla axonometrikus ábrázolása
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A perspektivikus ábrázolás
A perspektivikus ábrázolás tulajdonságai
A perspektív rendszer felépítése
3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés feltételei

18 óra

A munkavédelem feladata:
Munkavédelmi törvény
Munkaegészségügyi előírások
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások
Tűzvédelmi előírások az építőiparban
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi
anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése
Foglalkozási ártalmak
Munkavédelmi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások
Elsősegélynyújtás
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai
4.0/6234-11

Építőipari alapismeretek

72 óra

Alapanyagok
18 óra
Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete
Az építőanyagok tulajdonságai
A kőzetek keletkezése és felosztása
Az építési kerámiák
Az építési kötőanyagok
A természetes kőanyagok
A habarcsok
A beton és a vasbeton
A mesterséges kövek
A fémek
Az építőfa
A szigetelőanyagok
A műanyagok
Az üveg
A festékek
A segédanyagok
Alapfogalmak
18 óra
Az építőipar feladata:
Új épület építése
Meglévő létesítmény karbantartása
Épületek tatarozása, felújítása, műemlék jellegű épületek rekonstruálása
Épület bontása
Az építőipar felosztása:
Magasépítő ipar jellemzői
Mélyépítő ipar jellemzői
Települési infrastruktúra:
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Lakásállomány
Lakossági közszolgáltatás létesítményei Közüzemi
hálózatok, szolgáltatások, közművek
Szállítási, közlekedési hálózatok és létesítmények
Településüzemeltetést szolgáló létesítmények
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik:
Lakóépületek
Középületek Ipari
épületek
Mezőgazdasági épületek
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása:
Építési területtel, telekkel szembeni követelmények (fekvés, tájolás, terepviszonyok,
talajviszonyok, talajvíz, közmű ellátottság, megközelíthetőség, telekméret)
Építési telek beépítését befolyásoló tényezők
OTÉK
Építési telek beépíthetőségének módjai (szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés,
ikres beépítés, zártsorú beépítés, társasházak jellemzői)
Az épület elhelyezését meghatározó tényezők (talajviszonyok, talajvíz, zajhatások, stb.)
Lakóépületek fajtái:
Lakás Családi ház
Ikerház
Sorház Láncház
Átrium ház
Többszintes lakóépületek
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai:
Nappali
Hálószoba
Konyha
Étkező
Fürdőszoba és WC
Garázs
Közlekedő
Tároló helyiségek
Épületszerkezetek
Épületszerkezetek fogalma, csoportosításuk
Szerkezeteket érő hatások
36 óra
Szerkezetekkel szemben támasztott követelmények
Épületszerkezetek fejlődése
Teherhordó szerkezetek
Alapok, földmunkák Falak
Födémek Lépcsők
Fedélszerkezetek
Nem teherhordó szerkezetek
Válaszfalak
Kémények, szellőzők
Nyílászárók Szigetelések
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Burkolatok
Korlátok
Segédszerkezetek
Zsaluzatok
Állványok
Dúcolások
5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási ismeretek

32 óra

Alapszintű munkajogi ismeretek:
A magyar jogrendszer
Munkajogi szabályozás
Munkahelyi szervezetek
Munkaviszony létesítése
Munkaszerződés kötése
A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság
Alapszintű vállalkozási ismeretek:
Vállalkozási formák és jellemzőik
Egyéni vállalkozás
Társas vállalkozás
Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel)
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla)
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség)
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás
Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók
- Gyakorlat
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36 óra

Az építész rajzokon használt jelölések
A szabványos anyagjelölések
A nyílászáró szerkezetek jelei
A berendezési tervek
Kémények és szellőzők jelölése
A lépcsők jelölése
Egyéb alaprajzi jelölések
Az építészeti rajz formai követelményei
A méretmegadás
Rövidítések
Méretszámok, mértékegységek
Különleges feliratok, információk
Az építmények tervrajzainak tartalma
Az építészeti rajzok
A helyszínrajzok
A vázlatterv
Az engedélyezési tervek
A kiviteli tervek
A felmérési terv
Átalakítási tervek
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A részlettervek
Az építész alaprajzok
Az alapozási alaprajz
A metszet
A homlokzatok
1.7

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

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6248-11 Falazás, vakolás

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

2.3

171 óra
792 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Falazási munkát végez

X

6.0/6248-11Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

X

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

X

Falazóelemeket darabol

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

Feladatprofil

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

Falat, pillért, oszlopot készít

X

X

X

Falazatot soronként vízszintesen ellenőrzi

X

Falsíkot ellenőriz

X

Habarcsot terít

X
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Telíti a hézagokat

X

Falazati rendszereket alkalmaz

X

Falazott boltövet készít

X

Falazott boltozatot készít

X

Rabicot készít függőleges és vízszintes felületen

X

Hagyományos vakolatot készít belső fal-és mennyezet
felületen
Felületet előkészít

X

X

X

X

6.0/6248-11Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

Feladatprofil

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

X

X

Alapvakolatot készít

X

X

X

Simító vakolatot készít

X

X

X

Gépi vakolatot készít belső-és mennyezet felületen

X

X

Hagyományos külső homlokzatvakolatot készít

X

Gépi vakolatot készít külső homlokzati felületen

X

Díszítő vakolást készít

X

Dörzsölt vakolatot készít

X

Kapart vakolatot készít

X

Szórt vakolatot készít

X

X

Homlokzat burkolatot készít

X

X

X

X

Falazott (kő és tégla) homlokzatburkolatot készít

X

X

X

X

Falazó-és vakolóállványt épít

X

Elvégzi a tartóelemek kiosztását

X

Elhelyezi a teherelosztókat

X

Felállítja és rögzíti az állványzat tartóelemeit

X

Elkészíti a munkaszintet, feljárókat

X

Elkészíti a védőkorlátokat

X

Elkészíti és elhelyezi az esetleges szükséges
védőszerkezeteket
Elbontja a védőszerkezeteket

X

A pallóterítést bontja

X

A tartóelemeket és a rögzítést bontja

X

A tartóelemeket és a tartozékokat tisztítja

X

Az állványanyagot fajtánként deponálja

X

X

Kommunikációt folytat megbízóival, munkatársakkal

X

X

Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai és
munkavédelmi szabályokat

X

X
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B
B

Kitűző eszközök
Kitűzési módok

B
B
B
E

Mérő és jelölő eszközök
Zsinórállvány készítés
Építőanyagok fajtái, felhasználásuk
Anyagok kölcsönhatása

E
C

Anyagok egymásra hatása
Anyagok tulajdonságai

A
E
A

Anyagjelölés
Szabványok
Tervjelek

A

Szerkezeti alapismeretek

X

C

Statikai ismeretek

X

A

Szerkezet jelölés

X

A

Méretmegadás

X

A

Téglakötések típusai, alkalmazási területe

X

B

Falazóblokkok típusai

C

Falazati rendszerek típusai

X

B

Falfelületek, a felületminőségi követelményei

X

B

Kézi vakolás technológiája

X

B

Gépi vakolás technológiája

X

B

Homlokzati díszítővakolás technológiái

X

A

Vakolat típusok készítése

X

A

Habarcs fajták keverése

X

C

Vakolatok utókezelése

X

C

Megszilárdult vakolat javításának módszerei

X

C

Homlokzati burkolatok fajtái

X

D

A faanyagok tulajdonságai, hibái, betegségei

X

D

X

B

Ipari felhasználású fafajok, faanyagok, ipari
választékok
Tervek és dokumentációk fajtái

X

X

X

B

Rajzszabványok és szabványos jelölése

X

X

X

A

Állványépítés

X

B

Állványfajták, állványszerkezetek, feljárók

X

B

Kötések, kapcsolások, tartók

X

6.0/6248-11 Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

Típus

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
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X
X

6.0/6248-11 Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

Típus

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

B

Állványelemek készítése

A

Kézi szerszámok

X

X

X

B

Célszerszámok

X

X

X

B

Fűrészek, fűrészgépek

B

Fafelület megmunkáló és emelőgépek

X

B

Hasító és forgácsoló gépek

X

B

Szerelő és bontó kéziszerszámok

X

B

Anyagelőkészítés gépei

X

C

Emelőgépek

X

E

Energiabiztosítás

X

A

Szakmai kommunikáció

E

Hatósági előírások

X

X

X

X

X

X

X

X

6.0/6248-11 Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

Szakmai készségek

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

Szint

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

5

Kitűző eszközök használata

X

3

Mérőműszerek használata

X

5

Szintjelek értelmezése

X

3
5

Építész és tartószerkezeti műszaki tervek és
kapcsolódó műszaki leírások olvasása,
értelmezése
Kőműves kézi szerszámok használata

3

Építőipari gépek, berendezések használata

X

4

Kézi és kisgépek használata

X

X
X
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X

X

4

Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

4

Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése

3

Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése

4

Tervdokumentáció értelmezése

5

Olvasott szakmai szöveg megértése

3
4

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

3

Szakmai nyelvű beszédkészség

3

Mechanikai törvényszerűségek megértése

5

Mennyiségérzék

3

6.0/6248-11 Építőipari gépek

4

Gépek, szerszámokon, eszközökön található
jelölésrendszer értelmezése
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges gépek,
eszközök használata
Vázlat rajzkészítés

5.0/6248-11 Állványok

4

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

Szakmai készségek

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

Szint

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Pontosság

X

Szervezőkészség

X

Mozgáskoordináció
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X

X

X

X

X

6.0/6248-11 Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

Személyes kompetenciák

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

X
X

Határozottság

X

X

X

6.0/6248-11 Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

X

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

X

Irányítási készség és irányíthatóság

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

Társas kompetenciák

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

X

X
X

Körültekintés, elővigyázatosság

2.5

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Információk, ismeretek rendszerezése
Építészeti rajz értelmezése, olvasása
Építészeti rajz kiegészítése, vázlatkészítés
Műveletek gyakorlása
Kis csoportos munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Szakmai számítások
Hallott szöveg alapján vázlatkészítés, lényegkiemelés, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre
Anyagminták azonosítása
Technológiai minták elemzése
Építőipari kisgépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, ellenőrzés eredmény értékelése
Gyakorlati feladat bemutatása
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6.0/6248-11 Építőipari gépek

5.0/6248-11 Állványok

X

4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

X

Hatékony és módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés

3.0/6248-11 Falazási ismeretek

2.0/6248-11 Falazás és vakolás
anyagai

Módszerkompetenciák

1.0/6248-11 Kitűzési és mérési
ismeretek

Tananyagegységek

X
X

X

Önértékelés
2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/6248-11 Kitűzési és mérési ismeretek

18 óra

Kitűzési alapismeretek
Vízszintes és magassági mérés elve
A kitűzés eszközei
Vízszintes mérés
Magasságmérés
Szintezés eszközei és műszerei
Pontok, egyenesek és szögek kitűzése
Épületek kitűzése, zsinórállvány készítés
Falszerkezet helyének kitűzése
Nyílászárószerkezetek kitűzése
2.0/6248-11 Falazás és vakolás anyagai

18 óra

Falszerkezetek anyagai:
Természetes falazóelemek
Kő
Vályog
Mesterséges falazóelemek
Építési kerámiák
Vázkerámia rendszerek
Pórusbeton falazóelemek
Mészhomoktégla falazóelemek
Adalékanyagos könnyűbeton falazó elemek
Egyszemcsés könnyűbeton falazóelemek
Zsaluzó elemek
Polisztirol zsaluzóelemek
Külső homlokzati burkoló elemek
Építési kötőanyagok
Nem hidraulikus kötőanyagok
Hidraulikus kötőanyagok
Falazó és vakoló habarcsok
Száraz habarcsok
Korszerű falazati rendszerhez tartozó habarcsok
3.0/6248-11 Falazási ismeretek

54 óra

Falszerkezetek fogalma
Falszerkezetek osztályozása
A falszerkezetekkel szemben támasztott követelmények
Különböző falszerkezetek
A falazás szerszámai
Kiselemes falazatok
Kőfalazatok
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Téglafalazatok
Falazóblokkból épített falazatok
Korszerű falazóelemekből épített falazatok
Pillérek és oszlopok falazata
Válaszfalak falazata
Kémények
Falazott kémények
Korszerű kéményrendszerek
Kémények hibái és felújításuk
Falazott boltövek
Falazott boltozatok
Falazás biztonságtechnikája
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján
4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

36 óra

Vakolás fogalma
Belső vakolat helye
Külső vakolat helye
Vakolás alapműveletei
Kézi vakolás
Mennyezetvakolás
Oldalfalvakolás
Gépi vakolás
Vakolatok utókezelése
Homlokzatvakolatok
Korszerű vakolatok
Vakolási hibák
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján
5.0/6248-11 Állványok

18 óra

Építési segédszerkezetek, állványok
Munkaállványok
Bakállvány
Talpas létraállvány
Létraállvány
Csőállvány
Keretes állvány
Függőállvány
Kidugó állvány
Állványok biztonságtechnikája
6.0/6248-11 Építőipari gépek

27 óra

Építőipari gépek
Építőipari gépek csoportosítása
Kisgépek, könnyűgépek, nehézgépek, gépláncok
Gépkönyv
Gépek telepítése
Építőipari gépek biztonságtechnikája
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Falazás és vakolás eszközei és gépei
Falazás eszközei
Vakolás eszközei
Anyagmozgatás gépei
A közúti szállítás gépi
Építéshelyi anyagmozgatás gépei
Anyag-előkészítés gépei
Habarcskeverőgép
Szárazhabarcs keverőgép
Vakológép
Habarcsszivattyú
Téglavágó-és daraboló gépek
Aligátor fűrész
Gyors daraboló
Állványos kővágógép
– Gyakorlat
1.0/6248-11 Kitűzési és mérési ismeretek

54 óra

Építészeti tervdokumentáció olvasása
Jelölő eszközök használata
Fix és ideiglenes pontok meghatározása
Egyszerű vízszintes mérés
Egyenesek kitűzése
Beállásos módszerrel
Beintéses módszerrel
Mérőeszközök használata
Magasságmérés
Szintvonal meghatározása
Egyszerű épület alappontjainak jelölése, mérése
Zsinórállvány készítése
Falazat helyének meghatározása
Falazás közben nyílás helyének kitűzése

2.0/6248-11 Falazás és vakolás anyagai

72 óra

Falazás és vakolás anyagainak minőség vizsgálata
Minta és próbavétel, méretellenőrzés
Homok adalékanyag agyag-iszap tartalom vizsgálata, az eredmények értékelése.
Cement felhasználhatósági vizsgálata szemrevételezéssel
Építési mész felhasználhatósági vizsgálata
Friss habarcs összetételének vizsgálata
3.0/6248-11 Falazási ismeretek

298 óra

Kisméretű égetett agyagtéglából különböző falvastagságú faltest készítése
Falvég készítése
Falkáva készítése
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Falsarok készítése
Falcsatlakozás készítése
Falkereszteződés készítése
Pillérek, oszlopok készítése
Kéménypillér és orosz kémény falazása
Csorbázatok kialakítása
Kézifalazó-blokkból faltest készítése
Falvég készítése
Falsarok készítése
Falcsatlakozás készítése
Falkereszteződés készítése
Korszerű falazati rendszerek alkalmazása
Zsaluzóelemek falazása, készítése
Korszerű kéményrendszerek falazása
Különböző falvastagságú válaszfalak építése
Boltövek falazása
Adott receptúra alapján meghatározott keverőgépbe adagolandó habarcs keverési
összetétel meghatározása számítással
4.0/6248-11 Vakolási ismeretek

236 óra

Vakolatok anyagai, összetétele, minőségi vizsgálata
Habarcs keverés módjai
Vakolás szerszámai és használatuk
Vakolás alapműveleteinek gyakorlása
Belső vakolatok készítése
Kézi vakolatok készítése
Téglafelületek vakolatának készítése
Oldalfal vakolat készítése
Mennyezet vakolat készítése
Beton felületek vakolatának készítése
Oldalfal vakolat készítése
Mennyezet vakolat készítése
Gépi vakolat előkészítése
Gépi vakolat készítése
Téglafelületek vakolatának készítése
Oldalfal vakolat készítése
Beton felületek készítése
Oldalfal vakolat készítése
Külső homlokzat vakolatok készítése
Hagyományos vakolatok készítése
Sima festett
Cuppantott
Kőporos fröcskölt
Kőporos dörzsölt
Nemes vakolatok készítése
Korszerű vakolatrendszerek alkalmazása
Homlokzati kő és téglaburkolatok készítése
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5.0/6248-11 Állványok

132 óra

Falazó állványok készítése
Fa bakállvány készítése
Fém bakállvány készítése
Vakoló állványok alkalmazása
Bakállványok készítése
Külső homlokzati állványok készítése
Hagyományos létraállvány készítése
Csőállvány készítése
Keretes állvány készítése
2.7

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

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek

3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

3.3

159 óra
395 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő
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3.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

A műszaki dokumentációt áttanulmányozza, értelmezi
A beton és vasbeton szerkezet anyagmennyiségét
meghatározza, a hozzá szükséges beton és betonacél
mennyiség meghatározásával
A tervezett betonminőséget az előírt keverési arány
betartásával állítja elő
Alapot készít

X
X
X
X

Falat, pillért, oszlopot készít

X
X

Áthidalót, födémgerendát, készít
Födémet készít

X

Vasbeton koszorút készít

X

Szerelőbetont, aljzatbetont és járdát készít

X

Egyszerű vasbeton szerkezet vasalását elkészíti

X

A betonacél armaturát beépíti

X

Bekötő vasalást készít

X

Betonozás előtt ellenőrzi a betonacél-armaturát

X

X

Hagyományos zsaluzatot készít és bont

X

Ellenőrzi a zsaluzat alak- és mérethelyességét

X

Alátámasztó zsaluzó rendszereket alkalmaz

X

Munkaállványt készít és bont

X

Elvégzi a betonozást üzemben-, vagy helyszínen
kevert betonból, a zsalu teherbírásának megfelelő
ütemben
Keveri, bedolgozza és tömöríti a betont

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

3.0/6249-11 Zsaluzatok

2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

Feladatprofil

1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

Tananyagegységek

X
X

Frissbeton bedolgozása után ellenőrzi a méret- és
alakhelyességet
Gondoskodik a bedolgozott beton utókezeléséről (a
betont körülvevő légköri jellemzőktől függően)

X

X
X

X
X

Kizsaluzás után az esetleges felületi sérüléseket javít

X

A betonozáshoz és a vasszereléshez szükséges gépeket
kezeli

X
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X

Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit

X
X

Használja (biztosítja) a beton és vasbeton kiviteli
munkákhoz előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a betonozási és vasszerelési munkaterület
rendjét, balesetmentességét, védelmét
Felméri a betonozási és vasszerelési veszélyforrásokat,
és az egészségre ártalmas tényezőket

X
X
X

X
X
X

Felbetont készít

X

Falsíkot, falegyent ellenőriz
Szemrevételezi a leszállított elemek minőségét

X
X

Irányítja a födémek elkészítésénél az elemek
beemelését, elhelyezését
Ellenőrzi a feladat tervszerinti megvalósulását

X
X
X
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X

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

3.0/6249-11 Zsaluzatok

X

Betonozási és vasszerelési munkákra vonatkozó
munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és
környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket

A betonozási és vasszerelési munkák közben
bekövetkezett baleset-, vagy veszélyhelyzet esetén és
környezetszennyezés kapcsán munkakörének
megfelelően intézkedik
Szakszerűen deponálja a kiszállított előregyártott
elemeket
Helyszíni betonozást végez

2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

Feladatprofil

1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

Tananyagegységek

B

Betonozás, vasszerelés előkészítése

C
D
C
E
B
C
C
B
A
A
E

Anyagrendelés
Fuvarszervezés
Anyaglerakás és tárolás
Organizáció
Érintésvédelem
Anyagnyilvántartás
Anyagütemezés
Betonozási– és vasszerelési munkák
megkezdésének feltételei
Szerkezeti alapismeretek
Tervjelek, anyagjelölések
Anyagok kölcsönhatása

E

Anyagok egymásra hatása

X

E

Beton- és betonacél anyagokra vonatkozó
szabványok
Betonozáshoz szükséges energiabiztosítás

X

E
B

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

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

X

C

Építőgépek
(emelő,
anyagmozgató,
betonkeverő, betonbedolgozó)
Betonacélok fajtái, mérete, tulajdonságai,
beépítése
Frissbeton összetételének meghatározása

B

Betonok osztályozása

X

A

Frissbeton bedolgozási technológiája

X

B

Tömörítés gépei

B

X

D

Tervi betonjellemzők minőségtanúsításához
próbatesteket készítése
Anyagvizsgálati módszerek

A

Bedolgozott beton utókezelése

X

C

3.0/6249-11 Zsaluzatok

Szakmai ismeretek

2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

Típus

1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

Tananyagegységek

X
X
X

X

X
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B
B
B
B
B
A
B
A
A
B
B
B
B

Betonfelületek,
a
felület
minőségi
követelményei
X
Beton anyagú szerkezet minőségének
ellenőrzése
X
Falés
födémbetonozási
ütemek,
munkahézagok és dilatációk képzése
Betonozási sebesség és a frissbetonbedolgozás módjai
Megszilárdult beton felületek javításának
anyagai és módszerei
X
Előre gyártott födémszerkezetek szabályos
beépítése
Betonozás, vasalás előírt technológiai
végrehajtása
Előre gyártott nyílásáthidalások szabályos
beépítése
Előre gyártott lépcsők szabályos beépítése
Vasbeton szerkezetek hibái
Falak, pillérek, oszlopok zsaluzása, dúcolása, ezek
bontása
Gerendák zsaluzása, dúcolása, ezek bontása

C
A
A
C
A

Alulbordás, felülbordás, vagy sík födémek
zsaluzása, a zsaluzat alátámasztása, ezek
bontása
Lépcsők zsaluzása, a zsaluzat alátámasztása,
ezek bontása
Állványépítés (hagyományos állványok)
Betonacélok beépítése
Beton- és vasbeton szerkezetek bontása
Hatósági előírások
Munkavédelmi előírások

A
B

Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem

B
B
B

Hulladékkezelés
Szakmai kommunikáció
Mérő és kitűző eszközök

B

Építőipari emelő, mozgató, keverő, kézi
kisgépek
Az anyagok átvételének nyilvántartása

B

D

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

3.0/6249-11 Zsaluzatok

Szakmai ismeretek

2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

Típus

1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

Tananyagegységek

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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5

5

Frissbeton bedolgozás gépeinek, eszközeinek
készségszintű használata
Építész és tartószerkezeti (statikus) szakági
műszaki tervek és kapcsolódó műszaki
leírások olvasása, értelmezése
Zsaluzási, dúcolási tervrajzok olvasása,
értelmezése
Szintjelek értelmezése

5
5
3

Szakmai számolási készség
Mennyiségérzék
Mechanikai törvényszerűségek megértése

3

Gépek, berendezések működtetésének
megértése
Mérőműszerek használata

3
4

4
4

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

3.0/6249-11 Zsaluzatok

Szakmai készségek

2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

Szint

1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

5

Zsaluzatok, dúcolatok szakszerűségének
megítélő képessége
Kézi kisgépek használata

3

Szakmai nyelvű beszédkészség

X

3
3

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás
írásban
Információs eszközök használata

X

5

Kitűző eszközök használata

X

4

Gerendák, tartószerkezetek kiosztása,
elhelyezése

X

X
X

X
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X

Módszerkompetenciák

Hatékony és módszeres munkavégzés
Rendszerben való gondolkodás

Gyakorlatias feladatértelmezés

X
X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X
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X

X
X

X

X

X

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

X

Felelősségtudat

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

X

3.0/6249-11 Zsaluzatok

Szervezőkészség

3.0/6249-11 Zsaluzatok

Irányítási készség és irányíthatóság
2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

Pontosság

2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

Társas kompetenciák
1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

4.0/6249-11 Betonozás eszközei és
gépei

3.0/6249-11 Zsaluzatok

2.0/6249-11 Beton és vasbeton
szerkezetek készítése

1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

Személyes kompetenciák

1.0/6249-11 Beton és vasbeton
anyagai

Tananyagegységek

X
X

X

Tananyagegységek

X

Tananyagegységek

X

X

3.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Információk, ismeretek rendszerezése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Építőipari kisgépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, ellenőrzés, az eredmény értékelése
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
Betonvasalási, koszorú elhelyezési, bekötési munkák gyakorlása
Az előregyártott födémszerkezetek, áthidaló szerkezetek bemutatása
A födémszerkezetek rétegeinek metszeti ábrázolása

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/6249-11 Beton és vasbeton anyagai

36 óra

Beton és vasbeton anyagai, alkotói
Beton kötőanyaga, adalékanyagai, keverővíz
Frissbeton és megszilárdult beton tulajdonságait módosító adalékszerek
Cementek fajtái, változatai, jelölésük, és jellemző tulajdonságuk, tárolás
Adalékanyagok változatai, jellemző tulajdonsága, tárolása
Keverővízzel szemben támasztott követelmények
A betonok jelölése és osztályozása
A tapasztalati úton, receptek által, és az egyedileg tervezett frissbeton-összetétel
meghatározás módozatai
Tervezett betonjellemzők eléréséhez igazodó keverési összetétel meghatározás
(kiválasztás) és/vagy megrendelés
A betonkeverék bedolgozásának időhatárai
A beton tömörítése
A beton szilárdulási folyamata, és ezt befolyásoló tényezők
Betonacélok fajtái, tulajdonsága, megmunkálása, tárolása
Az előregyártott tartószerkezeti elemek osztályozása.
Előregyártott födémek típusai:
Előregyártott áthidalások típusai:
Előregyártott lépcsők típusai
A helyszínen megkevert-, vagy a helyszínen fogadott frissbeton tervi jellemzőinek
vizsgálata, minőségtanúsítása
A szerkezeti jellemzőkhöz, azok méreteihez, a vasalásokhoz és a bedolgozási
körülményekhez igazodó szakszerű frissbeton bedolgozás előírásai, szakmai
szabályai
A bedolgozott frissbeton utókezelésére vonatkozó előírások és szakmai szabályok, a
beton megkívánt jellemzőihez és szilárdulási körülményeihez igazodva
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Megszilárdult betonok minőségi jellemzői (szilárdságok, testsűrűség, vízzáróság,
fagyállóság, kopásállóság, stb.), ezek változatai, jelölései
2.0/6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek készítése

80 óra

Épületek, építmények szerkezeti részei, azok csoportosítása, megnevezései
Beton és vasbeton anyagú tartószerkezetek, nem teherhordó szerkezeti részek
Függőleges szerkezetek készítése betonból, vasbetonból
Alapszerkezetek
Alapszerkezetek földmunkái
Vonalas
Tömbös
Sík és mély alapok
Falszerkezetek
Pillérek, oszlopok
Függőleges szerkezetek vasszerelése, vasalási rajza
A beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségleti számítása
Vízszintes szerkezetek készítése monolit vasbetonból
Nyílásáthidalások
Vasbeton koszorúk
Födémek
Erkélyek
Vízszintes szerkezetek vasszerelése, vasalási rajza
A beton és vasbeton szerkezetek anyagszükségleti számítása
Részletrajzok készítése
Vízszintes szerkezetek szerelése előregyártott elemekből
Előregyártott vasbeton födémek készítésének technológiája:
Vasbeton gerendás-béléstestes födémek
Vasbeton pallós födémek
Félmonolit födémek
Előregyártott áthidalások készítésének technológiája:
Vasbeton, gerendás áthidalások
Kéregelemes áthidalások
Pórusbetonos áthidalások
Zsaluelemes áthidalások
Redőnyszekrényes áthidalások
Részletrajzok készítése
Lépcső szerkezetek
Lépcső méreteinek számítása
Lépcsőszerkezetek vasszerelése, vasalási rajza
Előregyártott lépcsők szerelési technológiája
Különböző rendeltetésű betonaljzatok betonminősége, vastagsága, alkalmazási
területe, felületképzése
A beton viselkedése terhelésre és egyéb hatásokra
A betonacélok viselkedése terhelésre és hőhatásokra
Vasbeton szerkezetek hibái és javításuk
A beton és vasbeton kiviteli munkákhoz előírt munkavédelmi eszközök, szabályok
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján

113

3.0/6249-11 Zsaluzatok

18 óra

A zsaluzat fogalma, feladata
A frissbeton zsaluzatra kifejtett nyomása
Zsaluzatok anyagai
Zsaluzatok kialakításának szempontjai, a zsaluzatok megtámasztása, alátámasztása
Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzata, a zsaluzat megtámasztása
Áthidalások, koszorúk, gerendák hagyományos zsaluzata, a zsaluzat alátámasztása
Vízszintes lemezek hagyományos zsaluzata, a zsaluzat alátámasztása
Lépcső zsaluzata
Kizsaluzás
Leggyakrabban előforduló hibák
Munkavédelmi előírások
4.0/6249-11 Betonozás eszközei és gépei

25 óra

Betonkeverés eszközei és gépei
Helyszíni
Üzemi
Betonszállítás gépei
Közúti
Munkahelyi
Betonbedolgozás eszközei és gépei
Kézi
Gépi
Tömörítés eszközei és gépei
Kézi
Gépi
Betonacél megmunkálás gépei
Betonacél egyengető, vágó, hajlító berendezései és gépei.
Famegmunkálás szerszámai és gépei
– Gyakorlat
1.0/6249-11 Beton és vasbeton anyagai

105 óra

Próbatestek készítése nyomószilárdság vizsgálatához
Próbatestek frissbeton anyagának tömörítése, utókezelése
Cement kötési idejének vizsgálata, az eredmények értékelése
Homokos kavics adalékanyag agyag-iszap tartalmának, szemmegoszlásának, és a
kavics frakció maximális szemnagyságának vizsgálata, az eredmények értékelése
Keverővíz pH értékének meghatározása
Adott receptúra alapján meghatározott keverőgépbe adagolandó keverési összetétel
meghatározása (számítása)
Betonacélok hajlíthatóságának, szakítószilárdságának és folyási határértékének
vizsgálati bemutatása
Megszilárdult
beton
nyomószilárdság-vizsgálata
próbatestek
roncsolásos
vizsgálatával, a mérési eredmények értékelésével, a tervi jellemzőhöz való
viszonyítással (bemutatás)
Megszilárdult szerkezeti beton roncsolás mentes szilárdságvizsgálata
Megszilárdult beton testsűrűségének, fagyállóságának, kopásállóságának vizsgálata
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próbatestek vizsgálatával (bemutatás)
2.0/6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek készítése

256 óra

Különböző szerkezetek készítésének technológiája
Az előkészített falegyen vízszintes és függőleges vizsgálata, méretének ellenőrzése
Alapok, pillérek, oszlopok, falak készítése monolit betonból, vasbetonból
Áthidalások, koszorúk, gerendák, vízszintes lemezek készítése monolit vasbetonból
Előregyártott vasbeton gerendás áthidalók készítése
Előregyártott vasbeton elemes födémek készítése
Fél monolit födémek készítése
Beton acélok szerelése, gerendák bekötése
Felbeton készítése, a beton utókezelése
Munkahézag, dilatáció kialakítása különböző szerkezeteknél, egymásra kerülő
betonrétegek
Vasbeton pillérek, oszlopok, falak, gerendák és födémlemezek vasalásainak
elkészítése
Különböző rendeltetésű betonaljzatok készítése (magassági vezetősávok),
felületképzése (léccel, fasimítóval, acélsimítóval lehúzva, recés hengerezés),
lejtésének kialakítása
Az alátámasztások és zsaluszerkezetek elkészítése, ellenőrzése és átvétele
Előregyártott beton elemek készítése
Betonok utókezelése, téliesítési módok
3.0/6249-11 Zsaluzatok

34 óra

Alapok, pillérek, oszlopok, falak hagyományos zsaluzatának, és a zsaluzat
megtámasztásának elkészítése, bontása
Áthidalások, koszorúk, gerendák hagyományos zsaluzatának, és a zsaluzat
alátámasztásának elkészítése, bontása
Vízszintes lemezek hagyományos zsaluzatának, és a zsaluzat alátámasztásának
elkészítése, bontása
Lépcső (kétkarú egyenes vonalú és húzott lépcső) zsaluzatának elkészítése, bontása
Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott, alátámasztások, hevederek,
merevítések készítése
Előregyártott szerkezetek beépítésénél alkalmazott, deszkázatok, zsaluelemek,
mintadeszkázatok készítése
Előregyártott alátámasztó, zsaluzó rendszerek alkalmazása
3.7

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

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6250-11 Szigetelések

4.1

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

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
100 óra
− Gyakorlat: 232 óra

4.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás: 35 fő
− Gyakorlati oktatás: 12 fő

4.4

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Feladatprofil

Kellősít, a vízszigetelés aljzatát alkalmassá teszi
Kialakítja a hajlatokat, a hajlaterősítéseket

X

A gépészeti áttörések környezetét előkészíti

X

A technológia szerinti szigetelőanyagot használ

X

A technológia szerinti szigetelést készít

X

A csatlakozások környezetét a technológiának megfelelően
megerősíti, kialakítja
Megvizsgálja a hőszigetelésre kerülő felületet

X

2.0/6250-11 Hő- és
hangszigetelés

1.0/6250-11 Vízszigetelés

Tananyagegységek

X

X
X
X

Kellősíti, kiegyenlíti a felületet a ragasztóanyag felhordása előtt
Felhordja a ragasztóanyagot vagy a felerősítő elemeket
Elhelyezi a hőszigetelő anyagot, táblákat

X

Elvégzi az anyag rögzítését

X

Elválasztó réteget, párakiegyenlítő réteget helyez el

X

Gondoskodik a hő- és hangszigetelő anyag védelméről

X

Utólagos szigetelő munkák előtt feltárással diagnosztizál

X

X

Megvédi a kész szigeteléseket

X

X
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B
B

Szakmai ismeretek

2.0/6250-11 Hő- és
hangszigetelés

Típus

1.0/6250-11 Vízszigetelés

Tananyagegységek

A
A

Szigetelési módok, eljárások
Szigetelésekre vonatkozó szabványok, technológiai
előírások
Épületszerkezetek
Tervjelek
Tervolvasás
Méretmegadási módok
Szigetelőanyagok rögzítési módjai
Vízszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
Hő- és hangszigetelő anyagok fajtái, felhasználásuk
Szigeteléshez szükséges ragasztóanyagok fajtái,
felhasználásuk
Rögzítések fajtái, rögzítő anyagok felhasználása
Vízelvezető anyagok fajtái, felhasználásuk

B

Anyagok kölcsönhatása

X

X

B

Anyagok tulajdonságai

X

X

B

Anyagkezelés

X

X

B

Ragasztóanyagok káros hatásai

X

X

A

Kézi szerszámok

X

X

A

Vágó-, előkészítő eszközök

X

X

C

Rögzítő kisgépek

X

X

A
C
A

Ragasztóanyag előkészítéséhez használható
berendezések
Hatósági előírások
Érintésvédelem

X
X

X
X

X

X

B

Közműcsatlakozások

X

X

A
A
A
B
A
A
A
A
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

1.0/6250-11 Vízszigetelés

2.0/6250-11 Hő- és
hangszigetelés

Tananyagegységek

5

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

X

X

4

Szakmai nyelvű beszédkészség

X

X

4

X

X

4

Géphasználati feliratok, piktogramok értelmezése,
megértése
Építészeti rajz olvasása, értelmezése

X

X

4

Épületgépészeti rajz olvasása, értelmezése

X

X

4

Szigetelési jelképek értelmezése

X

X

5

Építész szerkezeti jelképek értelmezése

X

X

5

Szintjelek értelmezése

X

X

4

Mechanikai törvényszerűségek megértése

X

X

4

Gépek, berendezések működtetésének megértése

X

X

5

Vízszigetelő szerszámok használata

5

Hő-, hangszigetelő szerszámok használata

4

Szigetelő kisgépek használata

X

X

5

Ragasztóanyag előkészítés gépeinek, berendezéseinek
használata
Ragasztás, szerelés eszközeinek használata

X

X

X

X

Szint

5

Szakmai készségek

X
X

Precizitás
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2.0/6250-11 Hő- és
hangszigetelés

Személyes kompetenciák

1.0/6250-11 Vízszigetelés

Tananyagegységek

X

X

1.0/6250-11 Vízszigetelés

2.0/6250-11 Hő- és
hangszigetelés

Tananyagegységek

Határozottság

X

X

Együttműködő készség

X

X

Társas kompetenciák

1.0/6250-11 Vízszigetelés

2.0/6250-11 Hő- és
hangszigetelés

Tananyagegységek

Módszeres munkavégzés

X

X

Rendszerekben való gondolkodás

X

X

Módszerkompetenciák

4.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Építészeti rajz értelmezése
Szigetelési rajz elemzése, hibakeresés
Mennyiség meghatározási és adminisztrációs tevékenység gyakorlása
Műveletek gyakorlása
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/6250-11 Vízszigetelés

52 óra

Épületeket érő nedvesség-, hő- és hanghatások
A szerkezetek és anyagok viselkedése nedvesség-, hő- és hanghatásra
Védekezés a nedvesség-, hő- és hanghatás ellen
Szigetelések anyagai:
Kellősítő anyagok
Nedvesség elleni szigetelés anyagai
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Kiegészítő anyagok (hajlaterősítő, szigetelések áttörésénél elhelyezésre kerülő
anyagok)
A szigetelő anyagok tárolása, tárolási előírások, anyagkezelési eljárások, a szigetelő
anyag szavatossága
A szigetelések kivitelezése során keletkezett hulladékok kezelése, tárolása
Az épületeket érő, talajból származó nedvességgel szembeni védekezés technológiai
megoldásai:
Szigetelések aljzata (vízszintes, függőleges)
Talajpára és talajnedvesség elleni vízszintes és függőleges szigetelések:
Lemezek toldása és rögzítése
Bevonatszigetelések (kent és szórt)
Pillérek, csőáttörések, mozgási hézagok szigetelése
Talajvíznyomás elleni szigetelések
Lemezek toldása és rögzítése
Hajlaterősítés, szigetelés leterhelése
Pillérek, csőáttörések, mozgási hézagok szigetelése
Üzemi és használati víz elleni szigetelés technológiai megoldásai:
Aljzat kialakítása, lejtés, vízelvezetés megoldása
Szigetelés függőleges felületen, felvezetési magasság, előtétfal
Szigetelés vízszintes, lejtéses felületen
Utólagos vízszigetelés:
Az épületszerkezetek nedvesedésének oka, feltárási módok
Utólagos falszigetelési eljárások:
Mechanikus módszer (falbontás, falátvágás, szigetelőlemez bejuttatása a
vízszintes habarcshézagba)
Vegyi eljárások (injektálás)
Elektroozmotikus eljárás
Utólagos szivárgó rendszer
Kiviteli tervdokumentáció szigetelésre vonatkozó elemei, részletrajzok
A szigetelések anyagjelölése a terveken
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján
2.0/6250-11 Hő- és hangszigetelés
Épületeket érő hőhatások
Hőtechnikai ismeretek
Hőtechnikai jellemzők
A hőhíd és következménye
Hőszigetelési anyagok
A hőszigetelő anyagokkal szembeni követelmények
A hőszigetelés alapanyagai (szerves, szervetlen)
Szálas hőszigetelő anyagok jellemzői, fajtái
Üreges (pórusos) hőszigetelő anyagok jellemzői, fajtái
Ömlesztett hőszigetelő anyagok jellemzői, fajtái
A hőszigetelés kiegészítő anyagai, elemei
A hőszigetelési technológiák:
A hőszigetelések fogadófelülete
Falszerkezetek hőszigetelése
Lábazati falak
Épülethatároló falak és nyílásáthidalók
Födémszerkezetek hőszigetelése
Koszorúk
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48 óra

Erkélyek
Pincefödém
Padlásfödém
Terasz, loggia (fűtött tér felett)
Talajon fekvő padló hőszigetelése
Hőszigetelő rendszer technológiája
Utólagos hőszigetelés készítésének feltételei, technológiája
Hőszigetelési csomópontok értelmezése, technológiai sorrend meghatározása
Hőszigetelés anyagszükséglete
Épületeket érő hanghatások, akusztikai alapfogalmak
Hangszigetelési anyagok:
Léghangokkal szemben alkalmazott anyagok
Testhangokkal szemben alkalmazott anyagok
Hangszigetelési technológiák:
Falak esetén
Födémek esetén
Anyagszükséglet meghatározása tervdokumentáció alapján
– Gyakorlat
1.0/6250-11 Vízszigetelés

72 óra

A felület előkészítése:
Talajpára, talajnedvesség, talajvíz elleni szigetelés aljzatának előkészítése különböző
anyagok alkalmazása esetén
Függőleges vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése
Vízszintes vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése
Kellősítő anyagok alkalmazása
Hajlatok kialakítása
Üzemi- és használati víz elleni szigetelés aljzatának előkészítése
Függőleges vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése
Vízszintes vízszigetelés aljzatának előkészítése, tisztítása, javítása, kellősítése
Kellősítő anyagok alkalmazása
Hajlatok kialakítása
Függőleges vízszigetelés csőáttörése (béléscső, szigetelőgallér)
Vízszintes vízszigetelés csőáttörése
Dilatációs hézag kialakítása
Tervdokumentáció alapján szerkezetek felismerése, beazonosítása
Vízszigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés
Bitumenes lemez szigetelések készítése
Műanyag lemez szigetelések kialakítása
Bevonatszigetelések
Fémlemez szigetelés
Tömegbeton szigetelés
Vakolatszigetelések
Üzemi- és használati víz elleni szigetelés
Vízzáró burkolat
Bevonatszigetelés
Lemezszigetelés
Vegyes, vagy kettős szigetelés
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Az egyes szigeteléseknél alkalmazható technológiai utasítások:
A bitumenes szigetelőlemezek ragasztása, hegesztése
Ragasztás forró bitumennel
Hegesztés olvasztással
Öntapadós bitumenes lemezek rögzítése
A műanyag lemezek fektetése, ragasztása, rögzítése
Forró levegős hegesztés
Oldószeres hegesztés
Ragasztásos kapcsolás
Tömítőszalagos kapcsolás
Kézi és gépi eszközök, szerszámok ismerete, készség szintű használata:
Aljzat előkészítésének eszközei
Bitumenes szigetelés készítésének eszközei (vágás, melegítés, lángolvasztás,
hengerelés)
Műanyag lemezszigetelés készítésének eszközei (kézi és gépi forró levegős
hegesztő készülék)
Bevonatszigetelés készítésének eszközei (ecset, henger, szóró berendezés)
A szigetelés ellenőrzése, hibajavítás, utólagos vízszigetelés:
Az épületszerkezetek nedvesedésének jelei
Az épületszerkezetek nedvesedésének oka
Feltárás
Utólagos vízszigetelések:
Mechanikus módszer (falbontás, falátvágás, szigetelőlemez bejuttatása a
vízszintes habarcshézagba)
Vegyi eljárások (injektálás)
Elektroozmotikus eljárás
Utólagos szivárgó rendszer
2.0/6250-11 Hő- és hangszigetelés

160 óra

Hőszigetelés:
Hő- és hangszigetelés felületeinek előkészítése
Hő- és hangszigetelés készítésénél alkalmazott eszközök, gépek
Hőszigetelési megoldások különböző szerkezeteknél:
Lábazati fal hőszigetelése
Nyílásáthidalások hőszigetelése
Előregyártott áthidalók, áthidalóelemek hőszigetelési megoldásai
Monolit vasbeton áthidaló hőszigetelése
Koszorúk hőszigetelési megoldásai
Épülethatároló fal hőszigetelése
Egyhéjú hőszigetelés
Kéthéjú hőszigetelés
Homlokzati hőszigetelő rendszer
Talajon fekvő padló hőszigetelése
Födémek hőszigetelése
Pince
Padlás
Terasz, loggia (fűtött tér felett)
Összetett hőszigetelési csomópontok kialakítása tervek alapján
Hangszigetelés:
Hangszigetelési megoldások különböző szerkezeteknél:

122

Falak hangszigetelése
Födémek hangszigetelése
4.7

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

5.

A modul azonosítója és megnevezése:
6251-11 Vegyes kőműves feladatok

5.1

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

5.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

5.3

66 óra
148 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

5.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Feladatprofil

Értelmezi a terveket, műszaki leírásokat

X

Anyagnyilvántartást vezet

2.0/6251-11 Bontás,
átalakítás, helyreállítás

1.0/6251-11 Nyílászáró
szerkezetek

Tananyagegységek

X

X

Folyamatosan egyeztet a megbízóval, műszaki vezetővel

X

Dokumentálja az eseményeket

X

Kijelöli és biztosítja a szállítási útvonalakat

X

Ellenőrzi a munkaterületet, megközelítés, munkavégzés és
munkavédelem szempontjából
Megszervezi az anyagok szállítását

X

X

X

X

Ellenőrzi a feladat tervszerinti megvalósulását

X

Nyílászáró szerkezetek méretét ellenőrzi

X

Ellenőrzi a vízszintes és függőleges falsíkokat

X
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Feladatprofil

Ellenőrzi a nyílásméret helyességét

X

Ellenőrzi az ajtók nyitási irányát

X

Meghatározza a nyílászáró falhoz viszonyított síkját

2.0/6251-11 Bontás,
átalakítás, helyreállítás

1.0/6251-11 Nyílászáró
szerkezetek

Tananyagegységek

X

Műveleti sorrend szerint elhelyezi a nyílászárót

X

Ideiglenes kitámasztásokat készít

X

Bontási átalakítási munkát végez

X

Az előkészítéssel összefüggő feladatokat végrehajtja

X

Gondoskodik a bontási terület közműveinek megszüntetéséről

X

Bontási munkával járó alátámasztásokat elkészíti

X

Utólagos kiváltásokat, nyílásbővítéseket végez

X

Gondoskodik a környezet védelméről

X

Bontási anyagokat szakszerűen tárolja szállításáról gondoskodik

X

Kezeli a beton és habarcskeverő gépeket

X

Alkalmazza az elektromos kézi kisgépeket

X

Helyreállítja a bontással, kiváltásokkal kapcsolatos felületeket
Állványzatot és védőkorlátokat készít

X
X

Közreműködik az alátámasztások, zsaluzatok bontásában
Elbontja a védőszerkezeteket

X
X

Az alátámasztásokat, zsaluzatokat, eszközöket megtisztítja
Alkalmazza és betartja a vonatkozó szakmai munkavédelmi,
környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat
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X
X

Szakmai ismeretek

2.0/6251-11 Bontás,
átalakítás, helyreállítás

Típus

1.0/6251-11 Nyílászáró
szerkezetek

Tananyagegységek

D

Gépek megközelíthetősége, organizációja

A

Munkavédelmi, környezet védelmi előírások

C

Munkabiztonsági, és egyéni védőeszközök

C

Anyagnyilvántartás

C

Anyagrendelés

D

Fuvarszervezés

C

Anyagátvétel és tárolás szabályai

B

Érintésvédelmi előírások

B

Mérő és kitűző eszközök

A

Alátámasztó és zsaluzó rendszerek

B

Tervdokumentáció

A

Tervjelek szabványok

X

A

Szerkezetek

X

C

Anyagok szerkezetek kölcsönhatása

X

D

Statika

X

B

Méret megadás, mérettűrés

X

B

Utólagos nyílások

X

C

Nyílászárók, típusa szerkezete

X

C

Nyílászárók típusa, elhelyezésének szabályai

X

A

Bontási munkák készítésének sorrendje

X

B

Bontási anyagok

X

B

Bontási, átalakítási munkák

X

B

Építőipari keverő, kézi kisgépek

X

E

Felhasznált segédszerkezet, gépek, szerszámok

B

Felhasználásra kerülő segédszerkezetek hibái

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
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Szakmai készségek

2.0/6251-11 Bontás,
átalakítás, helyreállítás

Szint

1.0/6251-11 Nyílászáró
szerkezetek

Tananyagegységek

4

Mennyiség számítási készsége

X

3

Információs eszközök használata

X

5

Kőműves kézi szerszámok használata

X

5

Építőipari kisgépek, berendezések használata

X

5

Kitűző, és mérőeszközök használata

X

4

Műszaki tervek, leírások értelmezése

X

X

4

Kivitelezés folyamatának szervezése

X

X

3
4

A munkavégzéshez szükséges emelő és mozgató gépek
meghatározása
Az anyagok átvételének nyilvántartása

X

4

Vázlatrajz használata, készítése

X

4

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

X

3

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

3

Mechanikai törvényszerűségek megértése

5

Mennyiségérzékelés, anyagszükséglet meghatározása

4

Építészeti jelképek értelmezése

X

X
X
X
X

X

Személyes kompetenciák

2.0/6251-11 Bontás,
átalakítás, helyreállítás

1.0/6251-11 Nyílászáró
szerkezetek

Tananyagegységek

Felelősségtudat

X

Mozgáskoordináció

X

Precizitás

X
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X

Társas kompetenciák

Határozottság

X

2.0/6251-11 Bontás,
átalakítás, helyreállítás

1.0/6251-11 Nyílászáró
szerkezetek

Tananyagegységek

X

Irányítási, és irányíthatósági készség

X

Együttműködő készség

X

Módszerkompetenciák

Módszeres munkavégzés

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X
X
X

Problémamegoldás, hibaelhárítás

5.5

2.0/6251-11 Bontás,
átalakítás, helyreállítás

1.0/6251-11 Nyílászáró
szerkezetek

Tananyagegységek

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Információk, ismeretek rendszerezése
Építészeti, engedélyezési terv, műszaki leírás értelmezése
A munkaműveletek vázlatos meghatározása
Az előkészítő és munkaműveletek gyakorlása
Csoportos munkavégzés, irányítással
Munkabiztonsági előírások csoportos megbeszélése
Mérési, számolási műveletek elvégzése
Az anyamozgatás szabályainak megbeszélése
Önálló elemzés készítése a gyakorlati tapasztalatokról
Hallott szakmai szöveg alapján vázlat, és jegyzet készítése
Egyéni és csoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Feladatlapos megoldások
Munkabiztonsági, és egyéni védőeszközök használatának gyakorlása
Válaszadás a kérdésekre
Anyagszerkezeti minták azonosítása
Használatos gépek, eszközök számbavétele
Anyagok átvételével kapcsolatos felelősség, és adminisztrációs tevékenység
Önálló szakmai munkavégzés irányítással
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5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6251-11 Nyílászáró szerkezetek

18 óra

Nyílászárók fogalma, szerkezeti felépítése, anyagai
Ajtók osztályozása rendeltetésük, felépítésük, működésük alapján
Az ajtók szárny és tok szerkezeteinek sajátosságai, méretei, nyitásirányok
Ablakok osztályozása működésük, anyaguk alapján
Ablakokkal szemben támasztott követelmények
Ablaktokok és szárnyak szerkezeti jellege, mérete
Nyílászárók elhelyezésének technológiája falazással
Nyílászárók elhelyezésének technológiája utólagos elhelyezéssel
Különleges nyílászárók kapuk típusai, elhelyezésük technológiája
2.0/6251-11 Bontás, átalakítás, helyreállítás

48 óra

Bontási, átalakítási terv, műszaki leírás értelmezése
Helyszíni bejárás fontossága
Bontási, átalakítási munkák csoportosítása
Bontási, átalakítási munkák előkészítésével kapcsolatos feladatok
Bontási, átalakítási munkák sorrendjének, és technológiájának meghatározása
Biztonsági alátámasztások, megtámasztások helyének kijelölése
Utólagos nyíláskiváltások kitűzése
Szükséges állványzatok elkészítésének szabályai
Védőkorlát elhelyezésének szükségessége
Bontási anyagok tárolásának szabályai
Munka és környezet védelmi előírások
– Gyakorlat
1.0/6251-11 Nyílászáró szerkezetek

68 óra

Tervek műszaki leírások megismerése
Nyílászárók helyének kitűzése
Falegyen, függőleges és vízszintes síkok ellenőrzése
Nyílászárók tartozékok átvétele
Nyílászárók méretének ellenőrzése
Beépítési magasságok meghatározása
Átalakítás elhelyezésnél, nyílászáró helyének kivésése
Nyílászáró tengely vonalának, nyílásirányának meghatározása
Nyílászáró tok beállítása, falazással egyidejűleg
Nyílászáró tok beállítása utólagos elhelyezéssel
A beállítás vízszintes, függőleges síkjainak ellenőrzése
Küszöbök magasságának beállítása
Rögzítő elemek, tömítő anyagok, kézi szerszámok használata
Kapuk fogadó szerkezetének elhelyezése falazással egyidejűleg
Kapuk fogadó szerkezetének utólagos elhelyezése
Munka biztonsági előírások, védőeszközök használata
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A környezet szükségszerű védelme
2.0/6251-11 Bontás, átalakítás helyreállítás

80 óra

Bontási, átalakítási terv megértése
Helyszíni egyeztetés megrendelővel, műszaki vezetővel
Bontási anyagok tárolási helyének kijelölése
Bontással átalakítással érintett szerkezetek kijelölése
A szükséges közművek megszüntetésének áthelyezésének meghatározása
Bontási átalakítási munkák sorrendjének meghatározása
Biztonsági alá és megtámasztások, anyagának meghatározása és elkészítése
Szükséges állványzatok, korlátok elkészítése, védő övezetek kijelölése
Környezet védelméről való gondoskodás
Bontási átalakítási feladatok végrehajtása
Folyamatos együtt működés a megrendelővel
Nyílás áthidalások utólagos elhelyezése
Utólagos nyílások, nyílásbővítések áthidalóinak elhelyezése
A bontott anyagok szakszerű tárolása szállítása
A munkahely rendjének folyamatos fenntartása
Bontás átalakítás utáni helyreállítás
Környezeti helyreállítások
Bontási és átalakítási munkáknál alkalmazott dúcok, alátámasztások készítése
Dúcok, alátámasztások, zsaluzatok elbontásának szabályai
Dúcok, alátámasztások, zsaluzatok karbantartása, deponálása
Építő és bontó gépek eszközök, használata karban tartása
Munka biztonsági előírások, munkavédelmi eszközök használata
Anyagok nyilvántartásával, feladat végrehajtásával kapcsolatos dokumentációk
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló, többször módosított 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
–

a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendje,

– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– a 31 582 14 0000 00 00 Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 582 14 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7636

Szakképzési évfolyamok száma:

2

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

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– építési terület
– tanműhely
– demonstrációs terem
– tanterem
– alapozó tanműhely
– rajzterem
– gyakorlóterem
– szaktanterem
– számítógép-terem
– anyagtani laboratórium
– rajzi szaktanterem
– kisüzemi termelőhely
– nagyüzemi termelőhely
– termelő tanműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében
az
építészet
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában.
E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7636

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kőfaragó, épületszobrász, műköves

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti a munkafolyamatot
Mintát, formát, sablont készít
Műkövet készít a műhelyben
Műkövet készít a helyszínen
Díszítőelemeket készít gipszből
Kőanyagú építő- és díszítő elemeket készít
Beépíti (elhelyezi) az elkészült munkadarabot
Befejezi a munkafolyamatot
Helyreállítási, javítási, felújítási, restaurálási munkát végez

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
-
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Anyagmennyiség-meghatározás
C Rendelési dokumentumok
C Szállítás
C Munka megkezdésének feltételei
B Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C Az elvégzett munka dokumentálása
B Hulladékkezelés
B Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
C Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
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C
A
B
B
A
C
A
B
C
C

Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
Tűzvédelem
Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hatósági előírások
Védőruhák, védőfelszerelések használata
Környezetvédelem
Felmérés szabályai
Kiviteli tervek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Elemi számolási készség
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
4
Építészeti jelképek értelmezése
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
5
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0490-06 Műkő, sablon készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Síksablont készít
Szakszerűen csomagolja a munkadarabot
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Fugázást (hézagkitöltést) végez
Összeállítja a sablont (öntőforma) és kezeli a felületét formaleválasztó anyaggal
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Elvégzi a vasszerelést
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Szétbontja szakszerűen a sablont
Megmunkálja a felületet megrendelés szerint
Legyártott elemeket szakszerűen tárolja, raktározza
Megtakarítja a felületet
Rabichálót rögzít
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Fellazítja a felületet meszelővel
Áztatja a felületet
Csiszolja, tömíti a felületet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alapanyagok ismerete
C Anyagok kölcsönhatása
B Anyagok helyettesíthetősége
C Anyagok előkészítése
C Anyagok tárolása
C Mérési, keverési szabályok
C Bedolgozási szabályok
B Félkész- és késztermékek kezelése
B Utókezelési szabályai
A Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B Gépek helyes megválasztása
C Gépek elhelyezése
B Gépek szakszerű használata
C Gépek karbantartása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Részletrajzok készítése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5
Kéziszerszámok használata
4
Kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Erős fizikum
Egyensúlyérzék
Állóképesség
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Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0491-06 Gipsz- és kőanyagú elemek készítése I.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
Díszítőelemet önt
A sablonokat szétbontja
Javít, ragaszt, restaurál
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Vágja, szeleteli a tömböket
Méretre vágja a lapokat
Durva faragást végez
Mintáról farag
Finomfaragást végez, betűt vés és színez
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Forgástesteket esztergál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Alapanyagok ismerete
C Anyagok kölcsönhatása
B Anyagok helyettesíthetősége
C Anyagok előkészítése
C Mérési, keverési szabályok
B Félkész és késztermékek kezelése
B Szükséges javítások technológiája
A Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B Gépek helyes megválasztása
B Gépek szakszerű használata
C Gépek karbantartása
C Épületszerkezeti ismeretek
B Épületszerkezet rendszerei
C Statikai alapismeretek
B Szerkezeti csomópontok kialakítása
B Építés technológiai sorrendje
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B
B
B
B
B
C
B

Gipszöntvények előállítása
Gipszhúzások készítésének szabályai
Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Felújítás, restaurálás, konzerválás
Gépek üzemeltetésének szabálya

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4
Részletrajzok olvasása, értelmezése
3
Részletrajzok készítése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5
Kéziszerszámok használata
4
Kisgépek használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
C Számlázás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Kézírás
1
Elemi szintű számítógéphasználat
3
Információforrások kezelése
3
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
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A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0459-06
Építőipari közös feladatok I.
0490-06
Műkő, sablon készítése I.
0491-06
Gipsz- és kőanyagú elemek készítése I.
0886-06
Általános vállalkozási feladatok

1
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8/A. A képzés szerkezete
A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítés ajánlott időterve 2 szakképző évfolyam esetén
1/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

203/3.0/0490-06

10
11
12
13
15

203/2.0/0459-06

203/1.0/0459-06

14

203/4.0/0490-06

203/2.0/0490-06

203/1.0/0490-06

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

203/3.0/0491-06

203/3.0/0459-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 160 óra

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel,és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységekidőkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységeka helyi igényeknekmegfelelően is alkothatók.
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2/12. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

203/2.0/0491-06

203/1.0/0491-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

203/1.0/0886-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13
14

203/4.0/0491-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

203/5.0/0491-06

26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel,és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységekidőkeretének
növelésével. Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák.
További új tananyagegységeka helyi igényeknekmegfelelően is alkothatók.
A tananyagegységekhezjavasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkeretet úgy
kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
elmélet/gyakorlat aránynak.
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8/B. A képzés szerkezete
A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítés ajánlott időterve előrehozott szakképzés esetén
(3 szakképző évfolyam )
1/9. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

203/3.0/0490-06

203/2.0/0490-06

203/1.0/0490-06

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

203/3.0/0491-06

203/3.0/0459-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 80 óra

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel, valamint az
előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
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2/10. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15

203/2.0/0459-06

203/1.0/0459-06

14

203/4.0/0490-06

203/3.0/0490-06

8

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

203/3.0/0491-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 120 óra
A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel, valamint az
előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
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3/11. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1

203/2.0/0491-06

203/1.0/0491-06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

203/1.0/0886-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13
14

203/4.0/0491-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

203/5.0/0491-06

26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A helyi szakmai program készítésekor a tananyagegységekkel le nem fedett időkeretet az iskola által
meghatározott szakmai kompetenciák fejlesztésére szolgáló tananyagegységekkel, valamint az
előrehozott szakiskolai szakképzéshez kiadott kerettantervben meghatározott tartalmakkal kell feltölteni.
Az X-el jelölt sávok a heti két testnevelés és egy osztályfőnöki órát tartalmazzák
A tananyagegységekhez javasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkeretet
úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
elmélet/gyakorlat aránynak.
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A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

203/1.0/0459-06

2

203/2.0/0459-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

203/3.0/0459-06
203/1.0/0490-06
203/2.0/0490-06
203/3.0/0490-06
203/4.0/0490-06
203/1.0/0491-06
203/2.0/0491-06
203/3.0/0491-06
203/4.0/0491-06
203/5.0/0491-06
203/1.0/0886-06

megnevezése
Az építési tevékenység
alapfeladatai
Balesetmentes munkavégzés
feltételei
Anyagszükséglet meghatározása
Anyagismeret
Szakrajz
Műkőmunkák
Műkő készítése
Gipsz munkák
Gipsz munkák kivitelezése
Építőkövek
Kőfaragó munkák
Kőfaragó munkák kivitelezése
Általános vállalkozási feladatok
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

72

0

108

36

0

0

36

0
54
36
192
0
70
0
50
160
0
72
706

30
18
72
0
0
0
0
0
0
0
40
232

0
0
0
0
304
0
96
0
0
304
58
762

30
72
108
192
304
70
96
50
160
304
170
1700

A tananyagegységekhez javasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkerete
úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározo
elmélet/gyakorlat aránynak.
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
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
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0459-06 Építőipari közös feladatok I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása,
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc

majd rögzítése

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 45%
3. feladat 25%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0490-06 Műkő, sablon készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műkőelem gyártása, rendelkezésre bocsátott műkőelem elhelyezése, rögzítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Helyszíni műkő készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0491-06 Gipsz- és kőanyagú elemek készítése I.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kövek jellemzői és felhasználásuk
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kőlap megmunkálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 150 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Terv olvasása, felirat tervezése, egyszerűbb rajzok készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Gipsz díszítőelem készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 40%
3. feladat 15%
4. feladat 30%
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–
8. vizsgarész
–
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9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0886-06 Általános vállalkozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számla-, nyugtakibocsátás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vállalkozásindítás, piackövetés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 40
9. vizsgarész: 10
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kőfaragó,
műköves és épületszobrász szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegységekhez javasolt és a szakmai kompetenciák fejlesztésére fordítható egyéb időkeretet
úgy kell kialakítani, hogy az feleljen meg a hatályos szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
elmélet/gyakorlat aránynak.
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0459-06

Az építési
tevékenység
alapfeladatai

azonosítója

sza
sza
sza
sza

203/1.1/0459-06
203/1.2/0459-06
203/1.3/0459-06
203/1.4/0459-06

0
0
18
18

36
36
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Az építési helyszín ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Helyszíni méréseket végez
A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munka megkezdésének feltételei
C típus Felmérés szabályai
C típus Kiviteli tervek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
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megnevezése
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gyakorlati
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elméleti
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0
0
108
0
0

Tanulói tevékenységformák:
Geometriai mérési gyakorlat 50%
Építészeti rajz értelmezése 40%
Építészeti rajz elemzése, hibakeresés 10%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mértani alapfogalmak (síkok, testek)
Geodéziai alapfogalmak, egyszerű helyszíni mérések (helyiségek, felületek, nyílászárók
mérete)
Az építészeti dokumentáció részei, értelmezése, az építészeti tervek olvasása, hallott és
olvasott szakmai szöveg (műszaki leírás, utasítás) értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Tájékozódás az építési helyszínen
Az építési helyszín felmérése
Az építőipari szakmák jellemzői, csoportjai, kapcsolatai, az építési folyamat
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Felvonulás az építési munkaterületre
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Rendelési dokumentumok
C típus Szállítás
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
A típus Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építészeti jelképek értelmezése
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építési technológiák, építési módok ismerete
Az építéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok
Építésszervezési ismeretek alapjai
Alapszintű környezetvédelmi és munkavédelmi ismeretek (veszélyes anyagok felismerése,
kezelése)
A szállítás, raktározás dokumentumainak ismerete
Szállítóeszközök fajtái
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.3/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
A folyamatos munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki előírások
rá vonatkozó rendelkezéseit
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hulladékkezelés
C típus Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
C típus Anyagmennyiség-meghatározás
C típus Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
C típus Hatósági előírások
B típus Környezetvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az építési tevékenységgel összefüggő hatósági előírások ismerete
Az aktuális tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi, műemlékvédelmi és egyéb
jogszabályok ismerete
A hulladékkezelés szabályos és korszerű módjai, lehetőségei
Dokumentálási ismeretek (építési napló, végzett feladatok, felhasznált anyagmennyiségek
stb.)
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.4/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Levonulás a munkaterületről
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaterület átadás-átvételének szabályai
C típus Az elvégzett munka dokumentálása
B típus Hulladékkezelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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A képzési helyszín jellege:
Építési terület
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építésszervezési ismeretek (levonulás-ütemezés, munkaterület-átadás, számlázási
ismeretek)
Az építés környezetre gyakorolt káros hatásainak ismerete (környezetszennyezés)
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2. TANANYAGEGYSÉG

203/2.0/0459-06

Balesetmentes
munkavégzés
feltételei

azonosítója

sza

203/2.1/0459-06

36

0

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetmentes munkavégzés feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B típus Elsősegélynyújtás
B típus Tűzvédelem
A típus Védőruhák, védőfelszerelések használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanműhely
Építési terület
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Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem célja és alapfogalmai
A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Munkabiztonsági és ergonómiai követelmények
Az építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés)
Foglalkozásegészségügy
Munkavédelemi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások
Elsősegélynyújtás
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3. TANANYAGEGYSÉG

203/3.0/0459-06

Anyagszükséglet
meghatározása

azonosítója

sza

203/3.1/0459-06

0

30

0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.1/0459-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagszükséglet meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagszükségletet számol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Numerikus gondolkodás, matematikai készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Építészeti tervek feldolgozása, épületszerkezeti ismeretek
Az építés során használt építőanyagfajták jellemzői, megjelenési formái (ömlesztett,
zsákolt, darabáru stb.)
Mennyiségek meghatározása (pl. térfogatszámítás) építészeti tervek alapján
Számítógépes programok használata (pl. táblázatkezelés)
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4. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0490-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza
sza

203/1.1/0490-06
203/1.2/0490-06
203/1.3/0490-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Építési anyagok és szerszámok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Anyagminták azonosítása 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyagokat jellemző legfontosabb tulajdonságok
A kövek legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságai
Kőfajták
Kövek kitermelése, feldolgozása, szállítása, raktározása, kövek beépítése, kövek,
kőfelületek károsodása, védelme, karbantartása
Agyagféleségek, agyaggyártmányok
Kötő- és adalékanyagok
Habarcsok csoportosítása, fajtái, alkalmazásuk, vizsgálatai
Betonok fajtái, előállítása
Beton és vasbeton termékek
Acélszerkezetek
Építőiparban alkalmazott fafajták
A fa szerkezete, tulajdonságai, hibái és betegségei
Építőipari faválaszték
Az építőiparban használt fémek fajtái, tulajdonságai
A műanyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, megmunkálhatóságuk, alkalmazási területük
A műanyagtermékek építőipari alkalmazása
A festő, mázoló, díszítőfestő munkák anyagai, jellemző minőségi követelményei,
tulajdonságai
Hő- és vízszigetelő anyagok fajtái, tulajdonságai, alkalmazásuk
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Laborvizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 15%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Technológiai minták elemzése 15%
Anyagminták azonosítása 10%

159

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Anyagtani laboratórium
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyi ellenőrző vizsgálatok
Anyagátvételnél helyszíni ellenőrzési pontok
Próbavétel, mintaküldés
Minőségtanúsítás ellenőrzése
Alapszerkezetek ellenőrzése tartószerkezeteknél
Munkafolyamat közben történő vizsgálatok
Laboratóriumi vizsgálatok
Akkreditált laboratórium fogalma, szerepe, feladata
Minőség-ellenőrzés, minőségtanúsítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 25%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton keverése
Az alkotórészek kezelése, helyszínen történő beton előállítása, beton kézi keverése és
előírásai, beton gépi keverése és előírásai, beton keverése hidegben és melegben, kevert
beton szállítása
A beton helyszíni bedolgozása fazsaluzatba, fémzsaluzatba, zsalutáblákkal kialakított
zsaluzatba
Beton tömörítése monolit kivitelezésnél csömöszöléssel, döngöléssel, vibrálással (lap- és
rúdvibrátorral, rázóasztallal)
Beton kezelése, érlelése
Műkőmunkák
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
A műkőkészítési munkák munkaterülete monolit kialakításnál és előregyártásnál
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5. TANANYAGEGYSÉG

203/2.0/0490-06

Szakrajz

azonosítója

sza
sza
sza

203/2.1/0490-06
203/2.2/0490-06
203/2.3/0490-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapszerkesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Síksablont készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Alapszerkesztések készítése bemutatott példák alapján 70%
Önálló szerkesztési feladatok elkészítése 25%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Rajzterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rajzolás eszközei és kezelésük
A rajzlapok mérete, keretezése, a rajzok tárolása, hajtogatása
A rajzok formai előírásai
Szabványos vonalfajták és vonalvastagságok
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36
0
0

0
36
36

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0 108
0

A lépték fogalma, fajtái
A méretmegadás módjai
A nagyítás és a kicsinyítés szabványos arányai
Álló és dőlt tömbírás, nagy és kisbetűk, számok, írásjegyek
Név- és címfeliratok
Kiemelések betűnagysággal, vonalvastagsággal
Természet utáni rajzolás, perspektíva
Tárgyak elrendezése, tér- és tömegelhelyezés és ábrázolás
Síkalapú testek, hasábok, kocka, csonkolt testek ábrázolása
Forgástestek, henger, kúp rajzolása
Csonkakúp rajzolása
Perspektivikus kép kialakítása
Sík- és térmértani szerkesztések
Párhuzamos és merőleges rajzolása
Szakasz felosztása, érintő szerkesztése
Körbe írt, kör köré írt szabályos négyszög szerkesztése
Síklapú testek rajzolása
Görbék szerkesztése (ellipszis, kosárgörbe, stb.)
Ívelt felületű testek rajzolása
Vetületi ábrázolás
Vetítési módok
Pontok, egyenesek, síkok, testek, ívelt felületű testek ábrázolása
Ábrázolás három képsíkban
Axonometrikus ábrázolás
Ferdeszögű - kétméretű (Kavallier) axonometria
Egyméretű axonometria
Három képével adott test ábrázolása axonometriában
Síkmetszési feladatok
Metszési alapfeladatok
Hasábok és forgástestek metszése vetítősíkkal
Kúp és henger síkmetszése
Síkidom képsíkba forgatása
Szakasz valódi méretének meghatározása
Áthatások szerkesztése
Betűírás
Betűtípusok koronként
Betűminták, arányok, betűformák, betűk szerkesztése, a betűk rajzolásának szabályai
A betű- és szóközök kialakítása, szöveg elhelyezése, térkitöltés, betűszerkesztési,
betűrajzolási gyakorlatok

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti rajzok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Síksablont készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
-
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szerkesztési feladatok elvégzése bemutatott pédák alapján 60%
Önálló szerkesztési feladatok elkészítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Rajzi szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Boltövek, boltívek szerkesztése
Ellipszis, kosárgörbe szerkesztése többféle módon
Csigavonal szerkesztése félkörből, negyedkörből
Körcikkboltív, félkörboltív, kosárboltív, tudorív, csúcsív, szamárhátív, tojásív és
hattyúnyakív szerkesztése
Boltozatok szerkesztése
Hengerfelületből és gömbfelületből képzett boltozatok szerkesztése
Lépcsők szerkesztése
Egyenes, íves, húzott- és csigalépcsők szerkesztése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszítőelemek szerkesztése, rajzolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Díszítőelemek szerkesztése bemutatott pédák alapján 70%
Természet utáni rajzolás festés 30%
A képzési helyszín jellege:
Rajzi szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Síkornamentális díszítések készítése
Természet utáni rajzolás, festés
Ornamentális díszítés készítése növényi elemek felhasználásával, sablon készítésre
alkalmas motívumok kialakítása
Díszítőelemek szerkesztése
Külső és belső díszítőelemek
Geometrikus díszítőelemek szerkesztése, rajzolása, árnyékolása
Egyenes vonalú, ívesvonalú díszek
Figurális (szobor) díszítőelemek rajzolása
Összetett díszítő elemek
Belső díszítőelemek, önálló belső díszítőelemek fajtái, rajzolása
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6. TANANYAGEGYSÉG

203/3.0/0490-06

Műkőmunkák

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

203/3.1/0490-06
203/3.2/0490-06
203/3.3/0490-06
203/3.4/0490-06
203/3.5/0490-06
203/3.6/0490-06
203/3.7/0490-06
203/3.8/0490-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületszerkezeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Kialakítja az alapfelületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
Épületszerkezeti rajzok értelmezése 30%
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24
20
20
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20
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
192
0
0
0
0

A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A természetes és épített környezet
A települések és infrastruktúrájuk kialakulása
A települések felépítése, területegységek, bel- és külterületek
A természetes és épített környezet, a táj kapcsolata
Az építmény fogalma, fajtái
Az építési, építészeti funkció fogalma, építményfajták
Az építési tevékenység, az építés folyamata
Építészeti alapfogalmak
Az épületszerkezetek kialakulása, épületek szerkezeti elemei, szerkezeti rendszere
Az épületeket érő külső környezetből és használatból származó terhelések és hatások
Az épületszerkezetek rendeltetése és velük szemben támasztott követelmények
Az épületszerkezetek csoportosítása
Építés-előkészítési munkák és szerkezetek
Alépítményi szerkezetek, alapozási munkák
Felépítményi szerkezetek és munkák
Az építési és szerkezeti rendszerek
Tetőfedő munkák, fedési módok
Épületbádogos munkák
Vakolatok, (külső, belső) felületképzések, rabicok
Burkolatok (padló- és falburkolatok) rétegrendje, kapcsolódása a tartószerkezethez,
követelmények az egyes burkolattípusoknál
Épületasztalos szerkezetek
Épületüveges munkák, üvegszerkezetek
Épületlakatos szerkezetek
Festő, mázoló és tapétázó munkák és bevonatok, korrózió elleni bevonati rendszerek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Sablon- és formakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Összeállítja a sablont (öntőforma) és kezeli a felületét formaleválasztó anyaggal
Szétbontja szakszerűen a sablont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sablon fogalma, fajtái, alkalmazása, anyagai
A sablon alkotórészei, az alkotórészek kapcsolata, arányai
A sablonkészítés szabálya
Egyenes tagozatokat húzó sablonok készítése, a készítendő termék és a sablon
működésének figyelembevételével
Íves tagozatokat húzó sablon készítése, forgáspont, forgás-tengely, íves vezetőléc, íves
asztal felhasználásával
Lehúzó és szabadkézi sablonok
A sablonkészítés munkavédelmi előírásai
A forma fogalmai, anyagai, a formákkal szemben támasztott követelmények
Gipszformák készítése (darab, stikli, tükör, vak, húzott)
Cement kötőanyagú formák készítése
Enyvforma készítése (tükör, köpenyes, vegyes)
Gumiformák készítése (tükör, köpenyes, darab, vegyes)
Műgyanta forma háttér betonnal, üvegszálas merevítéssel
Agyag- és plasztikus forma
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Rabic munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vasszerelést
Rabichálót rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 60%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rabic definiálása, felosztása, alkalmazása
Rabicból készíthető szerkezetek
Síkrabic készítése öntött, nyomott, csapott technológiával, gipsz és cement kötőanyag
felhasználásával
Összetett rabic készítése
Íves rabic készítése öntött, nyomott és csapott technológiával
Rabic párkányok és tagozatok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.4/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Beton- és vasbeton munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
C típus Gépek elhelyezése
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton keverése
Az alkotórészek kezelése, helyszínen történő betonelőállítás, beton kézi keverése és
előírásai, beton gépi keverése és előírásai, beton keverése hidegben és melegben, kevert
beton szállítása
A beton helyszíni bedolgozása fazsaluzatba, fémzsaluzatba, zsalutáblákkal kialakított
zsaluzatba
Beton tömörítése monolit kivitelezésnél csömöszöléssel, döngöléssel, vibrálással (lap- és
rúdvibrátorral, rázóasztallal)
Beton kezelése, érlelése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.5/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Műkőkészítés helyszínen
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műkőmunkák
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
A felület előkészítése
Vasbetétek, rabichálók elhelyezése
Kiegyenlítő réteg készítése
Kéregréteg felhordása, simítása
Mozgási hézagok kilakítása
Utókezelés
A műkőkészítési munkák munkaterülete helyszíni előállítás esetén
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.6/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Műkőkészítés üzemben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen csomagolja a munkadarabot
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Legyártott elemeket szakszerűen tárolja, raktározza
Megtakarítja a felületet
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
Vasbetétek, behorgonyzó- és rögzítőtüskék, kampók beszerelése
Betonmag készítése, tömörítése
Kéregréteg felhordása, simítása
Utókezelés
Javítási munkák
A műkőkészítési munkák munkaterülete helyszíni előállítás esetén
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.7/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületek megmunkálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megmunkálja a felületet megrendelés szerint
Fellazítja a felületet meszelővel
Áztatja a felületet
Csiszolja, tömíti a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőelemek méret- és alakhűségének ellenőrzése
Műkőfelületek kőszerű megdolgozása
Csiszolt felületek kialakítása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.8/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Rögzítéstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Fugázást (hézagkitöltést) végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Tesztfeladat megoldása 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rögzítéstechnikai alapismeretek
Az alapszerkezet és a burkolat kapcsolata
Rögzítőrendszerek kőburkoláshoz
Rögzítési pontok kialakítása
Rögzítőelemek áttekintése
Rögzítéstechnikai termékek választéka
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

7. TANANYAGEGYSÉG

203/4.0/0490-06

Műkő készítése

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza

203/4.1/0490-06
203/4.2/0490-06
203/4.3/0490-06
203/4.4/0490-06
203/4.5/0490-06
203/4.6/0490-06
203/4.7/0490-06

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

36
36
24
54 304
54
50
50

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.1/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Sablon- és gyártóforma készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot
Agyagból vagy gipszből mintadarabot (pozitív) készít
Öntőformát (negatív) gipszből, gumiból vagy műkőből készít
Síksablont készít
Összeállítja a sablont (öntőforma) és kezeli a felületét formaleválasztó anyaggal
Szétbontja szakszerűen a sablont
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szimmetrikus, és asszimetrikus, éltakaró profilok tervezése
Profilrajzok átmásolása lemezre
Profil kivágása lemezből, a lemez kireszelése
A sablon alkotórészeinek elkészítése az alkotórészek arányainak figyelembevételével
Különböző működtetésű egyenes húzósablonok elkészítése
Ívhúzó sablon, forgáspont, forgástengely alkalmazásával működő sablonok, valamint az
ellipszis kosárgörbe ellentétes ív, térgörbeív húzósablon elkészítése
Kétirányban íves ív húzósablon elkészítése a hozzá tartozó asztal és vezetőléc megoldással
Keretforma készítése sík és íves oldalú elemek előállításához
Gipsz tükörforma, darabforma, stikliforma és húzott gipszforma készítése
Vakforma készítése
Enyv tükörforma és köpenyes forma készítése
Vegyes forma készítése
Gumi tükörforma, darabforma és köpenyes forma készítése
Műkő forma készítése
Műgyanta forma készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.2/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Rabicmunkák kivitelezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a vasszerelést
Rabichálót rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
36 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rabicszerkezet alkotórészeinek bemutatása
Függesztési és kötözési technikák
A rabicmunka kellékeinek előkészítése
Öntött síkrabic készítése alulról és felülről szerelt változatban
Csapott, nyomott síkrabic készítése
Íves öntött, nyomott íves és összetett rabic készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.3/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Betonozási munkák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Helyszínen anyagot tárol
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Anyagok tárolása
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
C típus Gépek elhelyezése
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
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Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 70%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A beton keverése
Az alkotórészek kezelése, helyszínen történő beton előállítása
Beton keverése kézzel
Beton gépi keverése
A megkevert beton szállítása
A beton helyszíni bedolgozása fazsaluzatba, fémzsaluzatba, zsalutáblákkal kialakított
zsaluzatba
Beton tömörítése monolit kivitelezésnél csömöszöléssel, döngöléssel, vibrálással (lap- és
rúdvibrátorral, rázóasztallal)
Beton utókezelése, érlelése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.4/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni műkőkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Megtakarítja a felületet
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőszerkezetek készítésének elvei és általános szabályai
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
A felület előkészítése
Vasbetétek, rabichálók elhelyezése
Kiegyenlítő réteg készítése
Kéregréteg felhordása, simítása
Mozgási hézagok kilakítása
Utókezelés
Lábazat- és falburkolatok készítése
Pillérek és oszlopok burkolása
Lépcsőburkolatok készítése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.5/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Előregyártott műkőelemek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen csomagolja a munkadarabot
Megkeveri a műkövet és szükség esetén a betont
Bedolgozza az anyagokat a műveleti sorrendnek megfelelően
Utókezelést (áztatást) végez
Megkeveri a gúzolóanyagot (portalanít)
Kialakítja az alapfelületeket
Tapadó felületet képez műkőből
Felhordja a műkövet (1-2 cm vastagságban) és besimítja a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Utókezelési szabályai
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B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Erős fizikum
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műkőszerkezetek rétegrendje, aljzatai
Vasbetétek, behorgonyzó- és rögzítőtüskék, kampók beszerelése
Betonmag készítése, tömörítése
Kéregréteg felhordása, egyengetése, simítása
Utókezelés
Javítási munkák
Nagyobb vastagságú műkő elemek előállítása
Műkő burkolatok, lépcsőburkolatok készítése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.6/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Felületmegmunkálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megmunkálja a felületet megrendelés szerint
Fellazítja a felületet meszelővel
Áztatja a felületet
Csiszolja, tömíti a felületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
C típus Bedolgozási szabályok
B típus Utókezelési szabályai
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B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragyázott, bordázott, felvert, és rovátkolt felületi megmunkálások
Gorombán, félfinoman, finoman szemcsézett és mattcsiszolt felületek előállítása
Goromba csiszolás, tömítés és finom csiszolás készítése
Fényezett felületek előállítása
Pasztázott és természetes fényezés készítése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.7/0490-06
A tananyagelem megnevezése:
Helyszíni elhelyezés, szerelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rakodást, rögzítést, szállítást végez
Helyszínen anyagot tárol
Helyszíni szerelést és rögzítést végez
Fugázást (hézagkitöltést) végez
Legyártott elemeket szakszerűen tárolja, raktározza
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
B típus Félkész- és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Térérzékelés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
50 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az alapfelületek tulajdonságai, fúrási próba, rögzítési anyagok, technikák
Ragasztásos eljárással történő elhelyezés és helyszíni összedolgozás
Ragasztásos és csavarozásos eljárással történő elhelyezés és helyszíni összedolgozás
Kötözéssel történő elhelyezés és helyszíni összedolgozás
Üveg-, kerámia-, fém-, fafelületre történő elhelyezési eljárások
Tömbszerű elemek emelése, beépítése
Fekvő és állóhézag képzése, habarcskiöntés
Habarcsterítés fekvőhézagba, fugák lezárása híg habarcskiöntéshez
Csatlakozó felületek összefaragása és fugázása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0491-06

Gipsz munkák

azonosítója

szk
szk
szk

203/1.1/0491-06
203/1.2/0491-06
203/1.3/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gipszhúzások előállítása műhelyben
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
A sablonokat szétbontja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszhúzások készítésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
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70

26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gipszhúzások rendszerezése
Egyenes tömör keresztmetszetű húzások készítése
Íves tömör keresztmetszetű húzások előállítása
Kör, körív, kosárív, ellipszisív húzása tömör, üreges keresztmetszetben egy- és kétirányú
íves változatban
Forgástestek húzása
Köríves húzások csuklós sablonnal
Ellentétes ív, csigavonal, tojásív, tudorív húzása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gipszöntvények előállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díszítőelemet önt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5%
Csoportos helyzetgyakorlat 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gipszöntvények rendszerezése, felosztása
Tömör gipszöntés
Üreges gipszöntés (visszaszedéses, felrakásos eljárással, mag alkalmazásával, pörgetéses
eljárással)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Öntvények helyreállítása (restaurálása)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javít, ragaszt, restaurál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szükséges javítások technológiája
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
C típus Felújítás, restaurálás, konzerválás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 65%
Információk önálló rendszerezése 25%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyreállítás és a restaurálás fogalma, előfordulása
Gipszöntvény helyreállítása (restaurálása)
Gipszöntvény tárolásának, szállításának szabályai, szállítás veszélyforrásai
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9. TANANYAGEGYSÉG

203/2.0/0491-06

Gipsz munkák
kivitelezése

azonosítója

szk
szk
szk

203/2.1/0491-06
203/2.2/0491-06
203/2.3/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző alakzatú gipszhúzások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
A sablonokat szétbontja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszhúzások készítésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
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A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyszerű, tömör, egyenes húzás
Mag felhasználásával készülő egyenes húzások
Egyszerű, tömör, íves húzások valamennyi húzható ív vonatkozásában
Mag felhasználásával készülő húzások
Kétirányban íves ív lehúzása
Ellentétes ív, térgörbeív, ellipszisív, kosárgörbeív lehúzása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző alakzatok összevágása, egyszerű gipszminták készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja a gipszkihúzó sablont és formaleválasztóval kezeli
Gipszprofilt húz
Díszítőelemet önt
A sablonokat szétbontja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások készítésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Kisüzemi termelőhely
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Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyszerű és összetett mértani alakzatok összevágása, összedolgozása szimmetrikus és
asszimetrikus gipszlécekből
Párkányok összevágása, összedolgozása különböző szöget bezáró él és zugforduló
változatban
Összetett minták kialakítása lapokból, húzásokból
Faragással készített gipszminták: szívléc, tojásléc, fogsor, meanderdísz, futó dísz, növényi
motívumok, egyszerű dombormű stb.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/2.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gipszöntvények előállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díszítőelemet önt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Gipszöntvények előállítása
B típus Gipszhúzások, öntvények elhelyezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Termelő tanműhely
Alapozó tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Öntvények előállítása tömör és üreges változatban
Öntvények helyreállítása (restaurálása), javítása, tárolás
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10. TANANYAGEGYSÉG

203/3.0/0491-06

Építőkövek

azonosítója

sza
sza
sza

203/3.1/0491-06
203/3.2/0491-06
203/3.3/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kövek keletkezése, fajtái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A köveket felépítő ásványok
A kövek csoportosítása keletkezésük szerint
Az építőiparban alkalmazott kőzetek
Hazai kőzetek fajtái, lelőhelyei
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kövek jellemző tulajdonságai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kövek legfontosabb fizikai és mechanikai tulajdonságai, és azok vizsgálata
Az építőkövek megválasztása tulajdonságai, és a vele szemben támasztott követelmények
alapján
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/3.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kövek megmunkálása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kövek csoportosítása funkciói, és megmunkálhatóságuk szerint
A kövek kitermelése, feldolgozása, szállítása, raktározása
A kövek beépítési feltételei
Kövek, kőfelületek károsodása, védelme, karbantartása, felújítása
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11. TANANYAGEGYSÉG

203/4.0/0491-06

Kőfaragó munkák

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

203/4.1/0491-06
203/4.2/0491-06
203/4.3/0491-06
203/4.4/0491-06
203/4.5/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
A kőfaragás alapműveletei, szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőfaragó munkaterülete
A kőfaragó munkák szerszámai, eszközei
A szakma leggyakoribb fogalmai és szakkifejezései
A kőfaragó szerkezetek szerepe a hagyományos és korszerű építési technológiákban
A kőfaragás alapműveletei
Sík beállítása és faragása a kövön, élfaragás
Alapsík és oldalfelületek összefaragása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőanyagú épületszerkezetek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Durva faragást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Épületszerkezeti ismeretek
B típus Épületszerkezet rendszerei
C típus Statikai alapismeretek
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőfalak építése
Kőfalak fajtái, a falazás szabályai
Nem réteges és réteges terméskő falak
Szabályos terméskő falak
Vegyes falazatok
Támfalak
Erkélyek, függőfolyosók
Kőlépcsők készítése
Lábazatok, fedlapok, kőkonzolok, díszek, nyíláskeretek, könyöklők, oromfalak, attikák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőanyagú burkolatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Méretre vágja a lapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Félkész és késztermékek kezelése
C típus Épületszerkezeti ismeretek
B típus Épületszerkezet rendszerei
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kapcsolódó épületszerkezetek csatlakozása, csomópontok
A burkolás szabályai belső és külső téri beépítésnél
Homlokzatképzés terméskő elemekből
Kőlemez és kőlapburkolatok
A burkolás technológiája
A kőpadlóburkolat rétegrendje
Az aljzatok fajtái, rétegrendje
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.4/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Emlékművek, szobrok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintáról farag
Finomfaragást végez, betűt vés és színez
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Forgástesteket esztergál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B
típus Félkész és késztermékek kezelése B
típus Épületszerkezet rendszerei
C típus Statikai alapismeretek
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 75%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőépítmények alapozása
Kőszobrok és talpazataik kialakítása
Emlékművek kőszerkezetei, azok kiválasztása, megmunkálása
Síremlékek, sírkövek anyagainak megválasztása, megmunkálása, elhelyezése és rögzítése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/4.5/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőszerkezetek felújítása, restaurálása, konzerválása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javít, ragaszt, restaurál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
B típus Szükséges javítások technológiája
C típus Épületszerkezeti ismeretek
B típus Épületszerkezet rendszerei
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
C típus Felújítás, restaurálás, konzerválás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 65%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Tanműhely
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőkorrózió okai és következményei, tönkremeneteli típusok
A felújítás előkészítése, állapotfelmérés, felújítási terv készítése, próbatisztítás, a helyes
technológia megválasztása
Kőfelületek tisztítása, sómentesítés
Tisztítási eljárások és anyagok
Kőzetszilárdító, kőkonzerváló kezelés
Kőelemek javítása kőcserével, kőbetétezéssel, átfaragással és kőpótló habarccsal
Felületkezelési eljárások szilárdító, víztaszító (hidrofobizáló), védő (konzerváló)
kezeléssel
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

203/5.0/0491-06

Kőfaragó munkák
kivitelezése

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

203/5.1/0491-06
203/5.2/0491-06
203/5.3/0491-06
203/5.4/0491-06
203/5.5/0491-06
203/5.6/0491-06
203/5.7/0491-06
203/5.8/0491-06
203/5.9/0491-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.1/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
A kőfaragás alapműveletei, szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a követ a műszaki tervek alapján
Megmunkálja a követ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B
típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

32
38
40
40
48 304
40
32
16
18

Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 60%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kőfaragó szerszámok kiválasztása, karbantartása
Kövek mozgatása, emelése, rögzítése
Kőfaragó bak, görgőskocsi, görgők, pengelőkocsi, emelők használata
A kő ellenőrzése, mélységi pont meghatározása
Szerszámfogás, helyes testtartás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.2/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű felületek faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre vágja a lapokat
Durva faragást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
38 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hasítás, nagyolás, hegyeselés, szemcsézés, reibolás, síkbanézés, derékszög ellenőrzés,
sablonhasználat
Egyszerű felületek faragása, alapsík kijelölése, élvonal faragása, felületfaragás
hegyesvésővel, élek, sarkok összedolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.3/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Tagozatok és íves felületek faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Durva faragást végez
Mintáról farag
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások: B
típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Építés technológiai sorrendje
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rézsű faragása
Különböző tagozatok, íves felületek faragása
Oszlop és gömb faragása
Tagozatos oszloplábazat faragása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.4/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőburkolatok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Méretre vágja a lapokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
B típus Épületszerkezet rendszerei
C típus Statikai alapismeretek
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Építés technológiai sorrendje
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Padlóburkolatok készítése szabályos kőlapokból
Padlóburkolatok előállítása helyszínen beszabott lapokból
Falburkolatok készítése külső homlokzaton
Belső térben végzett falburkolási munkák
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.5/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Párkánykövek faragása, tömblépcsőfokok faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Durva faragást végez
Mintáról farag
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Szerkezeti csomópontok kialakítása
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
B típus Kő-, műkőszerkezetek rögzítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
48 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Párkánykövek faragása közbenső futó profillal
Kifutó, zugfordulós párkányok, díszes tagozatú és fogsoros párkányok
Tömb-, és éklépcsők faragása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.6/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Díszes kőszerkezetek faragása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintáról farag
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Forgástesteket esztergál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Áttört és tagozatos kövek faragása
Minta utáni faragás
Faragott köveken készülő kőszobrász díszek befoglaló méreteinek síkba faragása
műhelyrajz és sablon alapján
Kőszobrász munkát előkészítő kőfaragványok készítése
Egyszerű kőszobrok faragása pontozógéppel
Sablonok, ellensablonok, egyszerű és csuklós mélységmérők használatának gyakorlása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.7/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Betűvésés és faragás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Finomfaragást végez, betűt vés és színez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
A típus Kéziszerszámok baleset- és munkavédelmi előírásai
A típus Kisgépek baleset- és munkavédelmi előírásai
B típus Kő-, műkő- és márványmunkák készítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A betűvéső szerszámok megismerése
A betűk felrajzolásának gyakorlása
Vésett betűk, feliratok készítése
Faragott betűk készítése
A betűk festése, fémlapozása
A betüvésőgép bemutatása, kipróbálása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.8/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Gépi kőfaragó munka
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágja, szeleteli a tömböket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok előkészítése
B típus Félkész és késztermékek kezelése
B típus Gépek helyes megválasztása
B típus Gépek szakszerű használata
C típus Gépek karbantartása
B típus Gépek üzemeltetésének szabálya
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Anyag- és szerkezetjelölések olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vágó- és szeletelőgépek bemutatása
Eszterga- és fúrógépek működése
A szélező- és csiszológépek megismerése
Számítógép-vezérelt kőfaragógép bemutatása
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/5.9/0491-06
A tananyagelem megnevezése:
Kőtisztítás, szilárdítás, konzerválás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Javít, ragaszt, restaurál
Csiszolja a felületet
Fényezést, impregnálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyagok ismerete
C típus Anyagok kölcsönhatása
B típus Anyagok helyettesíthetősége
C típus Anyagok előkészítése
C típus Mérési, keverési szabályok
B típus Félkész és késztermékek kezelése
B típus Szükséges javítások technológiája
C típus Felújítás, restaurálás, konzerválás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4. szint Részletrajzok olvasása, értelmezése
3. szint Részletrajzok készítése
3. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Kisgépek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Önállóság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Kézügyesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Technológiai próbák végzése 20%
Technológiai minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kőtisztító technológiák megismerése, bemutatása
Kőszilárdító anyagok és kőkonzerváló szerek kipróbálása mintaköveken
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

203/1.0/0886-06

Általános
vállalkozási
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

203/1.1/0886-06
203/1.2/0886-06
203/1.3/0886-06
203/1.4/0886-06
203/1.5/0886-06

72
0
0
0
0

0
20
0
0
20

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
18 170
40
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.1/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási (anyagi és tárgyi) feltételeket
Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési feladatait
Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Alapszintű munkajog (munkaadó, munkavállaló)
D típus Vállalkozásokról szóló jogszabályok
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek (pl
KSH stb.)
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
203/1.2/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyszerű árajánlat készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Egyszerű árajánlatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.3/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás az ügyfelekkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Reklamációt intéz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
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Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Csoportos vagy páros helyzetgyakorlat 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.4/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Számlakészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Számlát állít ki az elvégzett munkáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Számlázás
D típus A vállalkozási ügymenethez szükséges könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
40 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
203/1.5/0886-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackövetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi körének alakításával rugalmasan alkalmazkodik a technológiai
változásokhoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Információforrás fellelése, technológiai változások követése, piackövetés
szükségességének megítélése
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SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

33 521 08 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Szerszámkészítő

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7422

Szakképzési évfolyamok száma:

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

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:
70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre
vonatkozik)

2.

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

van
1 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a
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gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola
bevonásával ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
3.

A szakképesítés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén
Szerszámkészítő szakképesítés

Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

0110-11

Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi
feladatok

Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
1.0/0110-11 tűzvédelem,
környezetvédelem
elmélete

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e
36

Gépészeti alapozó
feladatok

18

126 340
54

36

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

18

18

Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

18 178

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

18

72

54

72

1.0/6344-11 Anyagvizsgálatok

36

36

Nagypontosságú
2.0/6344-11 geometriai és műszaki
mérések

18

36

6344-11

6367-11

Anyagvizsgálatok és
geometriai mérések

gy

e

Tanterem/
tanműhely

Szintvizsga

gy

18

1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

3.0/6361-11

e

Értékelési
időpont

36

Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
2.0/0110-11 tűzvédelem,
környezetvédelem
gyakorlata
6361-11

gy

Képzési
helyszín

Szerszám- és

Tanterem/
Tanműhely Szintvizsga

Tanterem/
Tanműhely

252 504 144 392 Tanterem/
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Szakmai
vizsga

Szakmai

készülékgyártás

Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Irányítás és
vezérléstechnikai
alapismeretek
1.0/6367-11
(villamosság, pneumatika,
elektropneumatika,
hidraulika)

18

Hagyományos és CNC
2.0/6367-11 gépi forgácsoló
technológiák

36

126 180

3.0/6367-11

Készülékelemek gyártása,
készülékek összeszerelése

18

4.0/6367-11

Új szerszámok gyártása,
szerelése

72 216

36

5.0/6367-11 Szikraforgácsolás

96 192
16

18

32

16 112
16

6.0/6367-11 Hőkezelések elmélete

64

36

Szerszámok és
készülékek üzemeltetése,
karbantartása

Tanterem/
Tanműhely/
78 267
Gazdálkodó
szervezet

Szerszámműködtetés és
gépei

16

64

Szerszámvizsgálat,
2.0/6345-11 szerszámok karbantartása,
javítása és minősítése

16

64

Szerszámok beállítása,
3.0/6345-11 átadása, dokumentálása,
minőségbiztosítás

30

64

16

75

6345-11

1.0/6345-11

4.0/6345-11

Specifikus munkahelyi
feladatok

vizsga

Szakmai
vizsga

Összesen: 216 430 252 504 222 667
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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A szakképesítés óraterve
2 szakképző évfolyam esetén
Szerszámkészítő szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója
0110-11

1.0/0110-11

2.0/0110-11

6361-11
1.0/6361-11
2.0/6361-11
3.0/6361-11
4.0/6361-11
5.0/6361-11
6344-11
1.0/6344-11
2.0/6344-11

6367-11

megnevezése
Általános gépészeti
munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi
feladatok
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem
elmélete
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem
gyakorlata
Gépészeti alapozó
feladatok
Műszaki
dokumentációk
Gépipari alapmérések
Anyagismeret,
anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Alapszerelések végzése
Anyagvizsgálatok és
geometriai mérések
Anyagvizsgálatok
Nagypontosságú
geometriai és műszaki
mérések
Szerszám- és
készülékgyártás

Óraszám
Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

Tanterem/
Tanműhely

Szintvizsga

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szintvizsga

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

Tanterem/
Tanműhely/
592
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

1/11.
évfolyam

2/12.
évfolyam

e

e

36

gy
18

gy

36

18

126

340

54

36

18

36

18

18

18
18

178
72

54

72

36

36

18

36

247

324
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144

1.0/6367-11

2.0/6367-11
3.0/6367-11
4.0/6367-11
5.0/6367-11
6.0/6367-11
6345-11
1.0/6345-11
2.0/6345-11

3.0/6345-11
4.0/6345-11

Irányítás és
vezérléstechnikai
alapismeretek
18
(villamosság,
pneumatika,
elektorpneumatika,
hidraulika)
Hagyományos és CNC
gépi forgácsolási
121
technológia
Készülékelemek
gyártása, készülékek
18
összeszerelése
Új szerszámok
gyártása, készülékek
72
összeszerelése
Szikraforgácsoló
Hőkezelés
18
Szerszámok és
készülékek
üzemeltetése,
karbantartása
Szerszámműködtetés és
gépei
Szerszámvizsgálat,
szerszámok
karbantartása, javítása
és minősítése
Szerszámok beállítása,
átadása, dokumentálása,
minőségbiztosítás
Specifikus munkahelyi
feladatok
Összesen:
463

36

108

96

286

36

16

32

108

16

162

16

112

78

Tanterem/
Tanműhely/
245
Gazdálkodó
szervezet

36

736

16

60

16

60

30

60

16

65
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837

Szakmai
Vizsga

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.

II.
1.

A központi program moduljai és tananyagegységei
A modul azonosítója és megnevezése:
0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
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1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

1.3

36 óra
18 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat valamint a
szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos
munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére,
tárolására vonatkozó szabályokat
Együttműködik a munka- tűz- és környezetvédelemmel
kapcsolatos események kivizsgálás
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
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2.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem
gyakorlata

Feladatprofil

1.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem
elmélete

Tananyagegységek

x

X

x

X
X
X
X
XX
X

Szakmai ismeretek

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi
szabályok
A munkáltatók és a munkavállalók jogai és
kötelezettségei
A munkahely biztonságos kialakításának
követelményei
A gépek, berendezések, szerszámok használati és
kezelési utasításai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
Elsősegélynyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai

A
B
B
A
B
A
A
A
A
C

2.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem
gyakorlata

Típus

1.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem
elmélete

Tananyagegységek

x

X

x
x
x
x
x
x

XX
X

xx

5
3
5
5
4

Szakmai készségek

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata
Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek,
szimbólumok, színjelölések értelmezése
Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű
használata
Elsősegélynyújtás

2.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem
gyakorlata

Szint

1.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság,
tűzvédelem,
környezetvédelem elmélete

Tananyagegységek

x
x
x
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x

x

x

x

Módszerkompetenciák

Figyelemösszpontosítás
Körültekintés,
elővigyázatosság

1.5

2.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, tűzvédelem,
környezetvédelem gyakorlata

Társas kompetenciák

Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat

Demonstráció
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2.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, tűzvédelem,
környezetvédelem gyakorlata

1.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, tűzvédelem,
környezetvédelem elmélete

2.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, tűzvédelem,
környezetvédelem gyakorlata

1.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, tűzvédelem,
környezetvédelem elmélete

Személyes kompetenciák

1.0/0110-11
Elsősegélynyújtás,
munkabiztonság, tűzvédelem,
környezetvédelem elmélete

Tananyagegységek

x
x
x
x

Tananyagegységek

Irányíthatóság
Irányítási készség
x
x

Tananyagegységek

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
x

Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/0110-11Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem
elmélete
36 óra
A munkavédelem területei
A balesetek fajtái
Foglalkozási megbetegedések
Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása
A munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkáltató jogai és kötelezettségei
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
Az időszakos felülvizsgálatok
Ergonómiai követelmények
Létrák, állványok biztonságos használatának előírásai
Szimbólumok, biztonsági jelzések
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Egyéni és kollektív védelem
Munkaegészségügy
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzveszélyes anyagok
Tűzvédelmi szabályok
- Gyakorlat
2.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem
gyakorlata
18 óra
A munkakörnyezet kialakítása
A gépek, berendezések használati és kezelési utasításai
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Az egyéni védőeszközök használata
A biztonsági adatlapok értelmezése
Tűzvédelmi előírások
A tűz jelzése
Teendők tűz esetén
Tűzoltó berendezések használata
Hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása
A környezetszennyezés formái
Az elsősegélynyújtás általános szabályai
Elsősegélynyújtás törés esetén
Elsősegélynyújtás vérzések esetén
Villamos áram okozta sérülések
Veszélyes anyagok okozta sérülések
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon, valamint a szóbeli tételek alapján.

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6361-11 Gépészeti alapozó feladatok

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

126 óra
340 óra

2.3A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:
2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

x

x

x

x

x

x

Általános
roncsolásos
és
roncsolásmentes
anyagvizsgálatokat
végez
Alakítja
a
munkadarabot
forgácsoló alapeljárásokkal
Alakítja
a
munkadarabot
forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást
végez
alapműveletekkel

kézi
gépi
kézi
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

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

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Feladatprofil

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

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

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Feladatprofil

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

D
A

B

C
A
A
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3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

C

Géprajzi
alapfogalmak
Síkmértani
szerkesztések
Ábrázolási módok
Gépészeti műszaki
rajzok, olvasása,
értelmezése, készítése
Szabadkézi
vázlatrajzok készítése
egyszerű
alkatrészekről
Diagramok olvasása,
értelmezése, készítése
Szabványok
használata
Gyártási utasítások
értelmezése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

B

Szakmai ismeretek

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Típus

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Tananyagegységek

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
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3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

Gépkönyv, kezelési,
szerelési,
karbantartási
útmutatók használata
Mérési utasítások
értelmezése
Mértékegységek
ismerete
Ipari anyagok
mechanikai
tulajdonságai
Ipari anyagok
hőtechnikai
tulajdonságai
Ipari anyagok
villamos tulajdonságai
Ipari anyagok
korróziós
tulajdonságai
Ipari anyagok
technológiai
tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb
jellemzői
Ipari vasötvözetek és
tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek
és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek
és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása
az anyag
tulajdonságaira
Szabványos ipari
vasötvözetek
Szabványos
könnyűfém ötvözetek
Szabványos színesfém
ötvözetek
Műszaki mérés
eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése
és ellenőrzése
Szögek mérése és

4.0/6361-11 Fémek alakítása

A

Szakmai ismeretek

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Típus

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Tananyagegységek

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

X
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

X

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

A
B

ellenőrzése
Alak- és
helyzetpontosság
mérése és ellenőrzése
Anyagvizsgálatok
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés,
köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és gépi
forgácsolás
Gépi forgácsolás
szerszámai
Gépi forgácsoló
alapeljárások gépei
Forgácsolási
alapfogalmak
Esztergálás
Furás,
furatmegmunkálás
Marás
Köszörülés
Minőségbiztosítási
alapismeretek
Érintésvédelmi
alapismeretek
Szerszámok, kézi
kisgépek biztonsági
ismeretei
Gépüzemeltetés
munkabiztonsági
szabályai
Anyagmozgatás
munkabiztonsági
szabályai
Emelő- és
szállítógépek
üzembiztonsági
szabályai
Hegesztési

x

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

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

x

x

x

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

X
x
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B
B
B
C

alapismeretek
Hegesztő
berendezések és
eszközök
Gázhegesztés és
lángvágás
Ívhegesztés
Korrózióvédelem
alapeljárásai és
eszközei

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x
X
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3
4
5
4
4
5
3

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

Tananyagegységek
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

2

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

2
3

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

4

x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

3
3

x

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

3

Olvasott köznyelvi szöveg
megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni
megértése
Köznyelvi beszédkészség
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása,
értelmezése
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Szabadkézi vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök
használata
Fémmegmunkáló kéziszerszámok
és kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások
gépeinek használata
Alaphegesztési eljárások
berendezéseinek, eszközeinek
használata
Munkabiztonsági eszközök,
felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

3

Szakmai készségek

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Szint

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

Személyes kompetenciák

Pontosság
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2.5
Módszerkompetenciák
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság

Ismeretek hallás útján történő megszerzése

x

x

x

x
x

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

4.0/6361-11 Fémek alakítása

x

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

x
x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Irányíthatóság
Határozottság

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

Társas kompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

2.0/6361-11 Gépipari alapmérések
3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat
4.0/6361-11 Fémek alakítása
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

Személyes kompetenciák
1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Önállóság
Szabálykövetés

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tananyagegységek

x
x
x
x

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:

Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Projektmunka
Demonstráció
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Önértékelés
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

54 óra

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és
tartalmi követelményei
Technológiai dokumentáció tartalma
Összeállítási és részletrajzok
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi felvételezése
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai:
Fémszerkezetek rajzai
Technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
Kapcsolási vázlatok
Folyamatábrák és folyamatrendszerek
Ábrás művelettervek
Művelettervek szerepe
Művelettervek tartalma
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Műveleti utasítások
Műveleti utasítás tartalma
Műveletelőzési sorrendek
Technológiai sorrend fogalma, tartalma
Szerszámjegyzékek
2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

18 óra

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata
Mérési pontosság
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Műszerhibák
Mérési jellemzők
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel
Mérőeszközök
Hossz- és szögmérő eszközök
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk
Külső felületek mérésének eszközei
Belső felületek mérésének eszközei
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat

18 óra

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai
Anyagszerkezettani alapismeretek
Vasfémek és ötvözeteik
Tulajdonságai
Ötvözők hatása
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei
Kiválasztás szempontjai
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok
Könnyűfémek
Nehézfémek
Szinterelt szerkezeti anyagok
Műanyagok
Segédanyagok
Hőkezelések
Feladatuk, csoportosításuk
Hőkezelő eljárások
Anyagvizsgálati módok
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménységvizsgálat, technológiai
próbák)
4.0/6361-11 Fémek alakítása

18 óra
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Kézi forgácsoló műveletek
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott gépek,
eszközök, szerszámok
Lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés stb.
A megmunkálásokra alkalmas anyagok
Alkatrészek illesztése
Illesztés reszeléssel
Hántoló szerszámok, eszközök
Lemezalkatrész készítése
Sík és ívelt felületek hántolása
A dörzsárazás szerszámai és művelete
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
Illesztés dörzsárazással
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
Illesztés csiszolással
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

18 óra

Oldható kötések
Csavarkötések
Csapszegkötések
Tengelykötések
Nem oldható kötések
Forrasztás
Ragasztás
Hegesztés
Hegesztő berendezések és eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
A korrózió fajtái, befolyásoló tényezői, megjelenési formái
Korrózióvédelem
A felületek előkészítése
Nemfémes bevonatok
Galvánbevonatok:
Mázolás, lakkozás
Műanyag porszórás
Tűzi fémbevonatok
Biztonságtechnika, környezetvédelem
− Gyakorlat
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

36 óra
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Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Megmunkálási technológia behatárolása alkatrészrajzok műszaki tartalmának
figyelembevételével
2.0/6361-11 Gépipari alapmérések

36 óra

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel,
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel,
Szögmérés mechanikai szögmérővel
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, mérése
ellenőrzése,
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez
3.0/6361-11 Anyagvizsgálatok

18 óra

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok
Roncsolásos anyagvizsgálatok
4.0/6361-11 Fémek alakítása

178 óra

Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései, szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
Kézi megmunkálási gyakorlatok
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Palástfelület, homlokfelület esztergálás
Belső felületek megmunkálása
Marás
Köszörülés
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5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

72 óra

Oldható kötéseket készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással
2.7

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

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6344-11 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések

3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

3.3

54 óra
72 óra

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

3.4

35fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

Feladatprofil

Előkészíti a gépészetben használt
anyagokat vizsgálatra

x

Célirányos roncsolásos
anyagvizsgálatokat végez üzemi és
laborkörülmények között önállóan

x

Célirányos roncsolásmentes
anyagvizsgálatokat végez üzemi és
laborkörülmények között önállóan
Technológiai anyagvizsgálatokat
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x
x

2.0/634411Nagypontosságú
geometriai és műszaki
mérések

Tananyagegységek

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

Feladatprofil

2.0/634411Nagypontosságú
geometriai és műszaki
mérések

Tananyagegységek

végez
Geometriai méréseket végez
nagypontosságú mechanikai,
optikai és elektronikus
mérőeszközökkel
Felületi érdességet ellenőriz és
mér, érdesség mérő eszközökkel
Méreteket ellenőriz idomszerrel
A kész munkadarabok geometriai
méreteinek végellenőrzését végzi
A mérési eredményeket értékeli,
dokumentálja
Tanulmányozza és értelmezi a
gépészeti anyagokra és
alkatrészekre vonatkozó
információkat

x

x
x
x
x

x

Szakmai ismeretek

C

Az ipar területén használatos
nemfémes anyagok, eredetük,
tulajdonságaik, jellemző
felhasználási területeik

x

C

Az iparban használatos fémes
anyagok fizikai, kémiai,
mechanikai, technológiai
tulajdonságai

x

B
C
C
C

Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos
könnyűfémötvözetek
Szabványos
színesfémötvözetek
Ipari anyagok mechanikai
tulajdonságai
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x
x
x
x

2.0/634411Nagypontosságú
geometriai és műszaki
mérések

Típus

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

Tananyagegységek

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

Szakmai ismeretek

Ipari anyagok technológiai
tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai
tulajdonságai
Ipari anyagok villamos
tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós
tulajdonságai
Az anyagok mikro
szerkezetének és
tulajdonságainak kapcsolata
Ötvöző anyagok hatása az
anyag tulajdonságaira
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Nemfémes anyagok
Anyagvizsgálatok elmélete
Mérőeszközök, mérési
segédeszközök ismerete
Mechanikai hossz- és átmérő
mérések
Alakhűség és helyzetpontosság
mérése, ellenőrzése
Mérés optikai
mérőeszközökkel
Mérés idomszerekkel
Felületi érdesség mérése
Mérési eredmények elemzése,
grafikus ábrázolása
Sorozatmérés eszközei,
alkalmazásuk
Mérőlapok, termékkísérő
lapok, bárcák, feliratozás
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2.0/634411Nagypontosságú
geometriai és műszaki
mérések

Típus

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

Tananyagegységek

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

Szakmai készségek

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

Szint

2.0/6344-11Nagypontosságú
geometriai és műszaki mérések

Tananyagegységek

4

Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

x

4

Műszaki táblázatok kezelése

x

3

Roncsolásos anyagvizsgálatok

x

3

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok

x

3

Technológiai vizsgálatok

x

5

Gépipari mérőeszközök használata

x

4

Összetett méret-, alak- és helyzetmérés

x

4

Mérési jegyzőkönyv készítése

x

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

2.0/6344-11Nagypontosságú
geometriai és műszaki mérések

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

Személyes kompetenciák

Kézügyesség
Döntésképesség
Precizitás
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Kommunikációs készség

2.0/6344-11Nagypontosságú
geometriai és műszaki mérések

Társas kompetenciák

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

Tananyagegységek

x

x

1.0/6344-11
Anyagvizsgálatok

2.0/6344-11Nagypontosságú
geometriai és műszaki mérések

Tananyagegységek

Ismeretek helyénvaló
alkalmazása

x

x

Logikus gondolkodás

x

x

Rendszerező képesség

x

x

Módszerkompetenciák

3.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Egyéni és kiscsoportos adatgyűjtés, adatok értékelése
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Dokumentációs tevékenység
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

3.6 A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
−

235

1.0/6344-11 Anyagvizsgálatok

36 óra

Fémek jellemző tulajdonságai
Nemfémes anyagok jellemző tulajdonságai,
A kenőanyagok, hűtőanyagok, hűtő-kenő anyagok
A fémes anyagok
A színfémek tulajdonságai, csoportosítása, tulajdonságainak módosítása
Fémek tisztítása és ötvözése
Nagytisztaságú fémek előállítása
Fémek és ötvözeteik
A fémes anyagok hőkezelése
A hőkezelési eljárások célja, csoportosítása, a hőkezelés elmélete
Különleges hőkezelő eljárások (kérgesítő eljárások)
A hőkezeléshez használt berendezések
Elő- és félgyártmányok gyártása
Öntészeti technológiák
Porkohászat
Anyagok alap igénybevétele
Anyagok károsodása: törés, kopás, kifáradás, korrózió
Anyagkiválasztás
Anyaghibák
2.0/6344-011 Nagypontosságú geometriai és műszaki mérések

18 óra

Mérési fogalmak, mérési hibák
Metrológiai jellemzők
Mérési hibák, műszerhibák
Mérés nagypontosságú mérőeszközökkel
Külső felületek mérésének eszközei, folyamata
Belső felületek mérésének eszközei, folyamata
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei, folyamata
Tűrés-illesztés, alkatrészhez kapcsolódó tűréspárok kiválasztása, táblázatok kezelése
Mérőhasábok és azok alkalmazása
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű és nagypontosságú ellenőrző eszközökkel,
idomszerekkel
Külső és belső menetek mérésének, ellenőrzésének eszközei, folyamata
Mikroszkópok típusai, felépítésük, alkalmazásuk
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei
Munkadarabok alak- és helyzettűrésének eszközei, mérése
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
− Gyakorlat
1.0/6344-11 Anyagvizsgálatok

36 óra

Az anyagvizsgálat célja, csoportosítása
Statikus mechanikai vizsgálatok:
Szilárdsági vizsgálatok
Keménységvizsgálatok
Roncsolásmentes alapvizsgálatok
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Az anyag felületi hibáinak megállapítása: mágneses repedésvizsgálat,
folyadékpenetrációs vizsgálat
Rejtett belső anyaghibák megállapítása: örvényáramos vizsgálat
Anyagvizsgálati diagramok értelmezése, elemzése
Nomogramok és műszaki táblázatok kezelése, olvasása
2.0/6344-11 Nagypontosságú geometriai és műszaki mérések

36 óra

Külső felületek mérése, ellenőrzése digitális és/vagy mérőórás tolómérővel, talpas
tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával
Belső felületek mérése, ellenőrzése digitális és /vagy mérőórás mélységmérő
tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával
Szögmérés mechanikai szögmérővel, és optikai szögmérővel
Szögmérések szinusz-vonalzóval
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Mérés mérőhasábokkal
Külső és belső menetek jellemző méreteinek mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése mikroszkóppal
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Körfutás ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése, mérése mérőórával
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése
Mérési dokumentumokat készít
3.7

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

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6367-11 Szerszám- és készülékgyártás

4.1

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

4.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

4.3

396 óra
904 óra

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

4.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, készülékek összeszerelése
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Feladatprofil

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tanulmányozza és értelmezi a
munka tárgyára, céljára
vonatkozó dokumentumokat
Értelmezi a pneumatikus,
hidraulikus hajtásokat

x

Pneumatikus és hidraulikus
irányításokat felépít és tesztel

x

Pneumatikus, hidraulikus,
villamos méréseket,
ellenőrzést végez

x

Munkahengereket beállít

x

Elektropneumatikus
egységeket kezel

x

Egyszerű vezérlési,
szabályozási hibákat állapít
meg

x

Egyszerűbb hiba esetén
elvégzi a javítást
Hagyományos gépi
forgácsoló technológiákat
alkalmaz
A különböző technológiákhoz
megfelelő szerszámot, gépet
kiválaszt

x

Megfelelő munkadarab és
szerszám befogási
lehetőségeket alkalmaz
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5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

6.0/6367-11 Hőkezelés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkatrészrajzot, szabadkézi
vázlatrajzot készít egyszerűbb
alkatrészekről

x

x

x

x

Megtervezi az egyszerűbb
alkatrészek forgácsolási
folyamatát

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Feladatprofil

Az alapvető forgácsolási
paraméterek közötti
összefüggéseket alkalmazza,
azokkal egyszerű
számításokat végez
Műszaki táblázatokat használ
Rajzos és szöveges
gyártástechnológiai
dokumentációkat értelmez

Műveleti sorrendtervet készít
Kiválasztja a szükséges mérő
és ellenőrző eszközöket,
védőfelszereléseket
Alkalmazza a megfelelő
mérési eljárásokat
CNC-gépek
működőképességét ellenőrzi

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika
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Tananyagegységek

x

A szerszámokhoz,
műveletekhez megadott
technológiai paramétereket
ellenőrzi
Egyszerű CNC megmunkáló
programot ír
CNC-gépet kezel, beállít

x
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x

x

x

x

x

x

x

x
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Feladatprofil

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika

Tananyagegységek

CNC gépen elvégzi a gépi
megmunkálásokat

x

x

Szükség esetén beavatkozik a
gép működésébe, esetleg
megszakítja a program futását

x

x

Kitölti a gyártmánykísérő
lapot, dokumentálja a gyártást

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elvégzi a gépkönyv által
előírt napi karbantartási
feladatokat

x

Egyetemes készülékelemeket
gyártmánykatalógusból
kiválaszt
Speciális készülékelemeket
legyárt
Összeállítási rajzokat
értelmez, azok alapján
készülékeket összeállít,
összeszerel

x
x

x

A hidegalakító és
melegalakító technológiák
alapvető számításait elvégzi
Előgyártmányt kiválaszt
Anyagszükségletet
meghatároz

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elvégzi a mozgó szerszámfél
megvezetéséhez szükséges
kiöntést, sajtolást
Szikraforgácsoló programot
ír, használ
Műszaki rajzokat értelmez
Finommegmunkálási
eszközöket gyárt
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4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, készülékek összeszerelése

5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

6.0/6367-11 Hőkezelés

Kiválasztja, ellenőrzi és
karbantartja az általános kézi
és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos
gépeket, szerszámokat,
mérőeszközöket,
Az alakító szerszámok aktív
és passzív elemeit legyártja
Gépi megmunkálásokat
végez, végeztet
Összeállítási rajzot olvas
Összeállítási rajz alapján
ellenőrzi a szerelhetőséget
Szerelési sorrendtervet készít
Kiválasztja a szabványos
elemeket
Kézi finommegmunkálásokat
végez
Felcsiszolja a megmunkáló
felületeket
Gépészeti kötésmódokat
alkalmaz
Összetett alak- és
helyzetméréseket végez
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Feladatprofil

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika
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x

x

x

x
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x
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x

x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

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

Beállítja a munkadarabot,
nullpontot vesz fel
Szikraforgácsol
Gyártmányt mér, ellenőriz,
korrekciót végez, dokumentál
Kiválasztja a megfelelő
hőkezelési eljárást
Meghatározza a hőkezelési
paramétereket
Kiválasztja a hőkezeléshez
szükséges segédanyagokat
Táblázat alapján hűtőközeget
és lehűtési módot választ
Szerszámacélok hőkezelését
elvégzi
Betartja a munkabiztonsági,
balesetelhárítási szabályokat

x
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Feladatprofil

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika
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x
x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A
C
C
C

A
B
A
A
A
B
B
B
B

Hidraulikus, pneumatikus
és villamos kapcsolási
rajzok értelmezése
Diagramok olvasása,
értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások
értelmezése
Gépkönyv, kezelési,
szerelési, karbantartási
útmutató használata
Gépipari termékkatalógus
használata
Fémipari szabványok,
táblázatok használata
Mértékegységek
Anyagfajták,
anyagszabványok

x

x

x

x

x
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x

5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

Géprajzi alapfogalmak
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok
Műszaki rajzok olvasása,
értelmezése, készítése
Pneumatikai
alapfogalmak,
alapismeretek
Hidraulikai alapfogalmak,
alapismeretek
Villamossági
alapfogalmak,
alapismeretek

4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, készülékek összeszerelése

B
B
A

3.0/6367-11 Készülékelemek gyártása, készülékek összeszerelése

Szakmai ismeretek
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Típus

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika
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x

C
C

A
B
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
B

x

6.0/6367-11 Hőkezelés

A

5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

Ipari anyagok
technológiai tulajdonságai
Szabványos ipari
vasötvözetek
Szabványos könnyűfém
ötvözetek
Szabványos színesfém
ötvözetek
Hideg- és melegalakító,
ötvözetlen, ötvözött és
erősen ötvözött
szerszámacélok
Segédanyagok
Előgyártmány
kiválasztási szempontjai
Előgyártmány gyártási
technológiák
Kiöntőgyanták
Műszaki mérés
eszközeinek ismerete
Hosszméretek mérése és
ellenőrzése
Szögek mérése és
ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság
mérése és ellenőrzése
Kötőgépelemek, kötések
Rugók
Vezetékek
Forgácsológépek ismerete
Oldható kötések jellemzői
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B

3.0/6367-11 Készülékelemek gyártása, készülékek összeszerelése

Szakmai ismeretek
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Típus

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika
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x

x
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x

x
x
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x

x

x

B

A
A
B
B
A
A
A
A
A
A

x

x
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B

x

5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

B

4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, készülékek összeszerelése

B

Nem oldható kötések
jellemzői és készítésének
technológiája,
berendezései, eszközei
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Típus

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Képlékenyalakítások gépi
berendezései szerszámai,
működési jellemzők
Lemezalakítások
szerszámainak, gépi
berendezéseinek ismerete,
működésük erőtani
viszonyai
A hidegalakítás fogalma,
változatai, eszközei, főbb
paraméterei
Hidegalakító
technológiák alapvető
számításai
Kisgépek ismerete
Gyártástechnológiai
ismeretek
Bázismegválasztás
szempontjai, bázisváltási
műveletek
MKGSI rendszer
Helyzetmeghatározás,
szabadságfokok
Készülékek feladata,
fajtái
Szabványos és legyártott
készülékelemek
Kézi anyagalakítások,
megmunkálások
Esztergálás

x

x

x

x

x

x

245

x

A
A
A
A

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

Egyszerűbb
forgácsolástechnológiai
számítások
Gépi
forgácsolószerszámok
ismerete
CNC technológiák
CNC megmunkálógépek
CNC programok
Egyszerű hosszmérések
Összetett alak- és
helyzetvizsgálatok
Keménységmérés
Aktív elemek gyártása
Passzív elemek gyártása
Hegesztés
Alapszerszám szerelése
Perifériák szerelése
Szikraforgácsolási
ismeretek
Hőkezelések ismerete
Szerszámacélok
hőkezelése
Munkavédelmi,
érintésvédelmi,
balesetelhárítási
ismeretek

x

x

x

x

x

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

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
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x

5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

Marás
Fúrás,
furatmegmunkálások
Köszörülés
Forgácsolási paraméterek
közötti összefüggések
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A
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2.0/6367-11Hagyományos és CNC gépi forgácsolási technológia

Típus

1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5

Készülékek, szerszámok
összeépítéséhez szerelési
sorrendterv készítése
Munkabiztonsági eszközök,
felszerelések használata
Gépipari mérőeszközök
használata
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4
3

5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

5

4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, készülékek összeszerelése

5
4

Elemi szintű számítógép
használat
Elemi számolási készség
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása,
értelmezése
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Szabadkézi vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Fémmegmunkáló kéziszerszámok
és kisgépek használata
Hagyományos gépi forgácsoló
alapeljárások gépeinek kezelése
CNC forgácsoló gépek kezelése
Szikraforgácsoló gépek kezelése
Hőkezelések eszközeinek,
berendezéseinek használata
Egyszerű alkatrészek gyártásához
műveleti sorrendterv készítése
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Szakmai készségek
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Szint
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Határozottság
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Társas kompetenciák
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Pontosság
Önállóság
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Személyes kompetenciák
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x
x
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1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek
/villamosság, pneumatika, elektorpneumatika, hidraulika

2.0/6367-11Hagyományos és CNC gépi forgácsolási technológia

3.0/6367-11 Készülékelemek gyártása, készülékek összeszerelése

4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, készülékek összeszerelése

5.0/6367-11 Szikraforgácsoló

6.0/6367-11 Hőkezelés

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

Körültekintés,
elővigyázatosság

x

x

x

x

x

x

Problémamegoldás,
hibaelhárítás

x

x

x

x

x

x

Módszerkompetenciák

Gyakorlatias feladatértelmezés

4.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Kapcsolási rajzok értelmezése
Műveletek elvégzése, betanulása, gyakorlása
Információk, ismeretek rendszerzése
Műszaki számításos feladatok elvégzése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépészeti rajzok készítése
Gépészeti rajzok értelmezése
Technológiai dokumentációk értelmezése, készítése
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Önértékelés
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4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek (villamosság, pneumatika,
elektropneumatika, hidraulika)
18 óra
Hidraulikus, pneumatikus rendszerek általános felépítése
A teljesítmény-átvitel fizikai alapjai
Hidraulikus, pneumatikus alapkapcsolások, rajzjelek
Az elektromosság fizikai alapjai
Villamos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközök használata
Elektrohidraulikus és elektropneumatikus rendszerek
2.0/6367-11 Hagyományos és CNC gépi forgácsoló technológiák
Technológia, gépgyártástechnológia fogalma
Gyártási dokumentációk fajtái, tartalmuk
Bázisok szerepe, fajtái
Gépi forgácsoló technológiák csoportosítása
Forgácsleválasztás feltételei
Forgácsoló mozgások
Forgácsoló szerszámok élgeometriája
Forgácsoló szerszámok anyaga
Forgácsleválasztás folyamata, forgácsfajták, forgácstörés, forgácsterelés
Forgácsolási hő, kopás, éltartam
Az éltartamot befolyásoló tényezők, hűtés, kenés
A forgácsoláskor fellépő erőhatások.
Forgácsoló erő, forgácsolási teljesítmény
A megmunkált felület minősége
Az esztergálás általános jellemzése, esztergagépen elvégezhető műveletek
Az esztergálás szerszámai, gépei
Egyetemes esztergagép felépítése
Esztergálás technológiai számításai
A szerszám és munkadarab befogása esztergagépen
Esztergakészülékek, biztonságtechnika
Furatmegmunkáló eljárások
Furatmegmunkáló szerszámok
Csigafúró felépítése, részei, élgeometriája
Fúrógépek
Furatmegmunkáló szerszámok befogása, munkadarab befogása.
Fúrókészülékek
Fúrás technológiai számításai, biztonságtechnikája
Marás jellemzői, alapváltozatai
Marószerszámok
Marógépek osztályozása, fajtái, felépítésük
Palástmarások
Homlokmarások
A mart felület pontossága, érdessége
Szerszámbefogás, munkadarab befogás marásnál
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222 óra

Egyetemes osztófej felépítése, alkalmazása
Marással kapcsolatos technológiai számítások, biztonságtechnika
Abrazív technológiák jellemzői, csoportosításuk
Köszörülési eljárások csoportosítása, jellemzőik
Köszörűkorongok szerkezete, szemcse- és kötőanyagok
Korongok jelölése, felfogása, szabályozása
Palástköszörülés.
Furatköszörülés, csúcs nélküli köszörülés
Síkköszörülés
Köszörűgépek felépítése, működésük
Köszörülés technológiai számításai, biztonságtechnika
Szerszámgyártásban alkalmazott különleges megmunkálások
A számjegyvezérlés elve, NC, CNC elnevezések ismerete
A CNC gépek felépítésének jellemzői (szerkezet, vezetékek, mozgató elemek)
Jellegzetes gépépítő elemek (mérőrendszer, szervóhajtások, motorok, PLC, vezérlő)
CNC gépek szerszámozási rendszere (eszterga-, maró-, szikraforgácsoló gép)
A CNC gépek geometriai rendszere (koordinátarendszer, méretmegadás)
Többtengelyes CNC megmunkáló központok ismerete
A gépi és munkadarab nullpont, nullponteltolás fogalma
A CNC program (DIN 66025 szerint, és újabb programozási módszerek)
A szócímzéses programozás alapjai (alapvető G és M kódok)
Fő-, és alprogramok
A szerszámkorrekció fogalma (hossz-, és sugárkorrekció)
Megmunkáló ciklusok
Esztergáló ciklusok
Fúróciklusok, maróciklusok
Fúrásképek, marásképek
Szikraforgácsoló eljárások
CNC köszörülés
A CNC gépek kezelésének elméleti alapismeretei
A CNC gépek biztonságtechnikája
A gép ellenőrzése, üzembe helyezése
A gép kézi mozgatása, szerszámcsere, főorsó forgatás
Nullpontfelvétel
Szerszámbemérés
Programkezelés (bevitel, szerkesztés, szimuláció, futtatás)
3.0/6367-11 Készülékelemek gyártása, készülékek összeszerelése
MKGSI rendszer fogalma, készülékek helye a rendszerben
Készülékek csoportosítása, feladatuk
Helyzet meghatározás célja, szabályai, fokozatai
Helyzet meghatározó készülékelemek. Ülékek, támaszok
Befogókészülékek
Központosítás és eszközei
Szorítási módok, szorítóelemek
Készüléktest kialakítások, készülékek tájolása
Osztások, osztókészülékek
Szerszámvezető készülékek
Fúrókészülékek, fúróperselyek
Esztergakészülékek, maró- és hegesztőkészülékek
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34 óra

4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, szerelése

88 óra

Forgács nélküli alakítások csoportosítása
Öntési technológiák
Öntőszerszámok
Porkohászat és szerszámai
Képlékeny térfogat-alakítások
Zömítés, zömítő szerszámok
Folyatás, folyató szerszámok
Süllyesztékes kovácsolás és szerszámai
Lemezalakító eljárások
Kivágás, lyukasztás és szerszámaik
Kivágó-lyukasztó szerszámok felépítése, szerkezeti elemeik
Sávterv, anyagvezetés, ütköztetés
Vágórés, vágóelemek tűrése
Vágóerő, vágási munka és a vágási teljesítmény számítása
Finomkivágás és szerszámai
Hajlítás, göngyölítés
Kiinduló hossz, hajlító erő, hajlítási munka
Hajlító szerszámok felépítése, működésük
Mélyhúzás általános jellemzése
Terítékszámítás, húzási fokozatok számának meghatározása
Húzóerő, húzási munka, húzási teljesítmény
Mélyhúzó szerszámok felépítése, működésük
Egyéb lemezalakító eljárások, szerszámaik
Szerszámlapok legyártása
Kereskedelemben kapható szerszámlapok kiválasztása
Szerszámlapok furatmegmunkálásai
Szerszámlapok áttöréseinek elkészítése
Szerszámbélyegek készítése
Befogócsapok készítése, szabványos befogócsapok kiválasztása
Szerszámlapok összeszerelése
Szerszámelemek hőkezelése, hőkezelés utáni megmunkálásuk
Vezetőoszlopos szerszámházak kiválasztása katalógusból
Mélyhúzó szerszám elemeinek gyártástechnológiája
Folyató szerszám elemeinek gyártástechnológiája
Süllyesztékek és kokillák készítése
Formaadó betétek gyártása műanyagsajtoló szerszámokhoz
Formaadó betétek gyártása fröccsszerszámokhoz
Műgyanták alkalmazása a szerszámgyártásban
5.0/6367-11 Szikraforgácsolás

16 óra

A villamos szikrás anyagleválasztás elve
A szikrakisülés lefolyása
A szikraforgácsoló gépek szerepe a szerszámgyártásban, fejlődésük
A tömbös szikraforgácsoló gépek felépítése, jellegzetes részeik
A dielektrikum feladata, az öblítés jelentősége
Az elektróda anyaga, megválasztásának szempontjai
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A tömbös szikraforgácsoló gép beállításának menete (hagyományos, CNC)
A huzalos szikraforgácsolás elve
A huzalos szikraforgácsoló gépek felépítése
A huzal és a dielektrikum anyaga
Korszerű huzalos szikraforgácsoló gépek szolgáltatásai
A CNC programozás megjelenése a szikraforgácsolásban
Elektróda és munkadarab befogó rendszerek
A munkadarab ellenőrzése, átadása
A huzalos szikraforgácsoló gép megismerése
A géppel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása
A gép beállítási módszereinek gyakorlása, nullpontfelvétel
A forgácsolási paraméterek megadása
A munkadarab felfogása, nullpontfelvétel
Program bevitel
Szimuláció
Programfuttatás, kezelés
A munkadarab ellenőrzése, átadás
A startfurat készítő gépek kezelése
6.0/6367-11 Hőkezelések

18 óra

Hőkezelés fogalma, hőkezelések célja
Hőkezelések lépései, hőmérséklet-idő diagram
Acélok hőkezelések metallográfiai alapjai
Acélok szövetszerkezeti átalakulásának módjai
Hevítő berendezések
Hűtési módok, hűtőközegek
Acélok hőkezeléseinek csoportosítása
Feszültségcsökkentés, újrakristályosítás
Lágyító és homogenizáló hőkezelések
Acélok teljes edzése
Különleges edzések
Szívósságfokozó hőkezelések
Felületi hőkezelések
Cementálás, betétedzés
Hőkezelési diagramok, táblázatok értelmezése
− Gyakorlat
1.0/6367-11 Irányítás és vezérléstechnikai alapismeretek (villamosság, pneumatika,
elektro-pneumatika, hidraulika)
36 óra
Villamos, hidraulikus, pneumatikus rendszerek diagnosztikája
Mérhető jellemzők meghatározása
Mért értékek felvétele, mérési jegyzőkönyv készítése, kiértékelése
Levegőszűrő, olajszűrő, vízszűrő cseréje
Olajszint ellenőrzése
Egyszerű kapcsolási rajz készítése
Nyomásérték beszabályozása
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Villamos alapmérések végzése
Táblázat kezelése, diagram értelmezése
Egyszerű hidraulikus, pneumatikus és villamos kapcsolási rajz értelmezése, egyszerű
rendszerek gyakorlása
Számítógéppel támogatott hidraulikus, pneumatikus rendszerek
Munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, biztonságtechnikai előírások
Környezetvédelmi szabványok
Védőeszközök
2.0/6367-11 Hagyományos és CNC gépi forgácsoló technológiák

372 óra

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Esztergálás
Egyetemes eszterga felépítése, a szerszámok alakja, élgeometriája, szerszámok élezése
Fordulatszámok, előtolások beállítása,
Biztonságos munkadarab és szerszámbefogás
Szegnyereg használata (csigafúrók, csúcsfúrók befogása, furatkészítés, kúpesztergálás)
Álló- és mozgóbábok, álló- és forgócsúcsok, síktárcsa, menesztő tárcsa és esztergaszív,
esztergatüskék alkalmazása
Hosszú és rövid alkatrészek kétoldali megmunkálása két csúcs között, tüskén
Belső felületek megmunkálása
Külső és belső kúpfelületek esztergálása
Külső menetek esztergálása
Furatmegmunkálások
Fúrógépek felépítése
Fúrás, dörzsárazás, süllyesztés, központfuratok készítése
Marás
Marógépek felépítése, szerszámai, készülékei
Munkadarabok és szerszámok felfogása, rögzítése
Asztalállítás, asztalmozgatás
Sík és alakos felületek marása
Osztófej felépítése, használata
Köszörülés
Sík- és palástköszörűk felépítése, szerszámai, készülékei
Köszörűkorongok minőségének ellenőrzése
Köszörűszerszámok és munkadarabok felfogása köszörüléshez
Furatok, palást- és síkfelületek köszörülése
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok
CNC gépek gyakorlati kezelése (maró és szikraforgácsoló gépek)
CNC gépek szerkezeti elemeinek ismerete (hely, megnevezés)
Többtengelyes CNC megmunkáló központok használata
A gép karbantartási helyeinek ismerete (olajszint, levegő, hűtővíz, szűrők)
A gép kezelésének biztonságtechnikai ismereteinek alkalmazása
A gép biztonságos be,- és kikapcsolása
A gép kézi mozgatása (zárt, és nyitott burkolat esetén)
Szerszámok be-, és kitárolása, kézi szerszámcsere végrehajtása
Szerszámok bemérése, szerszámadatok rögzítése
Gépsatu, tokmány, felfogó készülék rögzítése a gépasztalon, beállítás
A munkadarab biztonságos rögzítése
A nullponteltolás kiválasztása
Munkadarab nullpont felvétele különböző módszerekkel

254

Kézi programbevitel
Program be-, és kiadása számítógéppel
Programszerkesztés a CNC vezérlőben
Szimuláció, tesztfutás
Programvégrehajtás mondatonkénti és folyamatos végrehajtással
A program megszakítása és folytatása
Munkadarab ellenőrzés és dokumentálás, átadás
3.0/6367-11 Készülékelemek gyártása, készülékek összeszerelése

68 óra

Szabványos készülékelemek
Készülékelem katalógusok, szabványok
Szabványos készülékelemek kiválasztása
EÖK rendszer használata
Nem szabványos készülékelemek gyártása gépi és kézi forgácsolással
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás
Megmunkálási igény meghatározása
Műveleti sorrend készítése
Összeállítási rajz értelmezése, rajzolvasás
Készülékelemek összeszerelése
Oldható kötésmódok alkalmazása
Csavarkötés, illesztőszeges kötés létesítése
Fúróperselyek sajtolása
Készülékekben munkadarab tájolása, szorítása, rögzítése, felszerelése
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok
4.0/6367-11 Új szerszámok gyártása, szerelése
Szabványos szerszámelemek
Szerszámelem katalógusok, szabványok
Szabványos szerszámelemek kiválasztása
Alkatrészrajzok értelmezése, rajzolvasás
Előgyártmány megválasztása
Megmunkálási igény meghatározása
Műveleti sorrendterv készítése
Nem szabványos szerszámelemek legyártása kézi és gépi forgácsolással
Szerszámlapok gyártása marással, köszörüléssel
Szerszámlapok furatmegmunkálásai
Szerszámlapok áttörése
Befogócsapok, vezetőoszlopok készítése esztergálással, köszörüléssel
Bélyegek legyártása
Aktív szerszámelemek hőkezelése, hőkezelés utáni megmunkálásuk
Egyéb szerszámelemek (kilökők, ütközők stb.) gyártása
Összeállítási rajzok értelmezése, rajzolvasás
Szerelési sorrendterv készítése
Szerszámlapok összeszerelése
Kivágó-lyukasztó szerszámok összeállítása
Húzóbélyeg, húzógyűrű gyártása
Finomfelületi után munkálások
Műanyagok alkalmazása a szerszámgyártásban
Műgyantakiöntések
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328 óra

Mélyhúzó szerszám összeszerelése
Műanyag alakító szerszámok elemeinek kiválasztása termék katalógusokból
Alakító formabetétek elkészítésének műveleti sorrendterve
Alakító formabetétek gyártása
Műanyag alakító szerszámok összeszerelése
Egyéb szerszámelemek legyártása, egyéb szerszámok szerelése
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok
5.0/6367-11 Szikraforgácsolás

64 óra

A tömbös szikraforgácsoló gép megismerése
A géppel kapcsolatos biztonságtechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása
A gép beállítási módszereinek gyakorlása, nullpontfelvétel
CNC gép esetén a szerszámok megadása, bemérése
CNC gép esetén a munkadarab felfogása, nullpontfelvétel
A generátor beállítása, vagy programbevitel
Program szimuláció
Programfuttatás, kezelés
6.0/6367-11 Hőkezelések

36 óra

Hőkezelő műhely berendezései
Hőkezeléseknél alkalmazott eszközök, szerszámok, védőeszközök
Hűtőanyagok, hűtési módok, segédanyagok
A hőkezelési paraméterek meghatározása
Táblázatok, anyagszabványok használata
Munkadarabok kemencébe helyezése, elrendezése
Hűtési módok alkalmazása, gyakorlása
Egyszerű szénacélból készült szerszám, szerszámelem edzése, megeresztése
Melegen dolgozó szerszámok hőkezelése (MSZ szerinti W-s anyagok hőkezelése)
Kivágó, lyukasztó szerszámok anyagainak hőkezelése (régi MSZ szerinti K-s anyagok)
Rugóacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti S-es anyagok)
Gyorsacélból készült szerszámok hőkezelése (régi MSZ szerinti R-es anyagok)
Munkabiztonsági, balesetelhárítási szabályok
4.7

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

5.

A modul azonosítója és megnevezése:
6345-11 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása

5.1

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

5.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

78 óra
267 óra
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5.3

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

35 fő
12 fő

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

Hideg- és melegalakító szerszámgépek
felépítését, működését tanulmányozza,
vizsgálja
Felszereli a szerszámot a működtető
gépre
Beállítja a működéshez szükséges
méreteket
Összekapcsolja a perifériákat a
szerszámmal
Beállítja a szerszám
hidraulikus/pneumatikus működtető
berendezéseit
Felszereli és beállítja az érzékelő
pozicionáló egységeket
Beállítja a sávadagolás léptetés értékét
Beállítja a rugóerőket
Felszereli és beállítja a szerszám
temperáló berendezéseit
Felfűti a szerszámot
Nyomás és térkitöltési próbát végez
Ellenőrzi a zárófelületeket
Szükség szerint korrigálja a
hőmérsékletet
Beállítja az ütemidőt
Működteti a gépet és a szerszámot
Biztonságtechnikai berendezéseket
tanulmányoz és ellenőriz
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Munkadarabrajzot és összeállítási rajzot
elemez

2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok
karbantartása, javítása és minősítése

Feladatprofil

1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei

Tananyagegységek

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
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Betartja a biztonságos munkavégzés
szabályait
A szerszámminősítés szakaszait,
folyamatát vizsgálja
Alkatrészrajzot és összeállítási rajzot
elemez
Szerszámházakat, szerszámelemeket
minősít
Szerszámokat vizsgál, minősít
A minősítés során felmerülő hibákat
korrigálja
Ellenőrzi a funkcionális és biztonságos
működtetést
Szerszám/készülék próbát végez
Felszereli és beállítja a szerszám
biztonságtechnikai berendezéseit
Terhelés nélküli összejáratást végez
Üzemszerű körülmények között
próbadarabokat gyárt
Próbadarabokat ellenőriz
Szükség szerint paramétereket korrigál
Szerszámot első munkadarab alapján
minősít
Minősítéshez kisszériás próbagyártást
végez
Próbagyártást kiértékel és dokumentál
Szerszámot minősít az első javításig
elkészült darabszám alapján
A szerszámkísérő lap tartalmát
megvizsgálja
Minősített szerszámot átad
Szerszámkarbantartás folyamatában
részt vesz
Üzemközbeni karbantartást végez
Sorozatgyártás befejezése utáni
karbantartást végez
Szerszámjavítás folyamatát végzi

x
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x

x
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x
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x
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Feladatprofil

2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok
karbantartása, javítása és minősítése

Tananyagegységek

x
x

x

x

x

Típus

Szakmai ismeretek
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Tananyagegységek
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3.0/6345-11 Szerszámok beállítása, átadása,
dokumentálása, minőségbiztosítás

Hidegalakító és térformázó
szerszámokon hibaokokat tár fel
Szerszámokat javít, hibaokokat
megszüntet
Vágóéleket élez
Törött elemeket cserél
Perselyezést, betétezést végez
Vágóéleket felrakó hegesztéssel javít
Felületet javít fémszórással
Szerszámot javít fémgittel
Dokumentáció alapján szerszámot
ellenőriz, beállít
Szerszámelemeket ellenőriz, beállít
Működéshez szükséges
alapparamétereket beállít
Méréseket végez
Korrekciókat végez
Terhelés nélküli összejáratást végez
Mérési jegyzőkönyvet készít
Feltünteti a szerszámon az azonosító
jelöléseket
Optimalizálja és átadja a
szerszámot/készüléket
Szerszámkísérő lapot kiállít
Előkészíti a szerszám/készülék átadását,
csomagolását
Beállítással, átadással kapcsolatos
dokumentációt készít
Specifikus munkahelyi feladatokat
elvégez

2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok
karbantartása, javítása és minősítése

Feladatprofil

1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei

Tananyagegységek

1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei

2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok
karbantartása, javítása és minősítése
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dokumentálása, minőségbiztosítás
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B

Géprajzi alapfogalmak

x

x

x

x

A

Ábrázolási módok
Műszaki rajzok olvasása,
értelmezése, készítése
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A
B
A
A
A
B
B
B
B
B
A
B
B
A
A
A

Diagramok olvasása,
értelmezése,
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési,
karbantartási útmutatás
használata
Gépipari termékkatalógus
(szerszám, anyag, gépelem)
Fémipari szabványok,
táblázatok használata
Mértékegységek
Anyagfajták, anyagszabványok
Ipari anyagok technológiai
tulajdonságai
Hideg és melegalakító,
ötvözetlen, ötvözött és erősen
ötvözött szerszámacélok
Segédanyagok
Műszaki mérés eszközeinek
ismerete
Hosszméretek mérése és
ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság
mérése és ellenőrzése

A

Szerszámgépek
felszerszámozási, készülékezési
jellemzői

x

B

Egyéb sablonok,
helyzetbiztosító készülékek
jellemzői

x

B

Képlékenyalakítás gépi
berendezéseinek szerkezeti
kialakítása, működési jellemzői

x
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x

A
B
B
B
A
B

A
A
A
B
C

Szerszámacélok hőkezelési
ismeretei
Gyártástechnológiai ismeretek
Keménységmérés
Szerszám/készülék próbája
Szerszám/készülék javítása,
karbantartása, felújítása
Képlékenyalakítás gépi
berendezéseinek
munkabiztonsági jellemzői
Alapszerszám szerelése
Perifériák szerelése
Villamos érintésvédelmi
ismeretek
Hulladékkezelési ismeretek
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3.0/6345-11 Szerszámok beállítása, átadása,
dokumentálása, minőségbiztosítás

B

Kivágás, sajtolás
szerszámainak, gépi
berendezéseinek működése,
erőtani viszonyai
A hidegalakítás fogalma,
változatai, eszközei, főbb
paraméterei
Kisgépek ismerete

2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok
karbantartása, javítása és minősítése

B

Szakmai ismeretek

1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei

Típus

4.0/6345-11 Specifikus munkahelyi feladatok

Tananyagegységek
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X
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X
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X

X

4
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5
5
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5
3

Elemi szintű számítógép
használat
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása,
értelmezése
Szabadkézi vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Fémmegmunkáló kéziszerszámok
és kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások
gépeinek kezelése
Munkabiztonsági eszközök,
felszerelések használata
Gépipari mérőeszközök
használata
Egyéb mérőeszközök használata

3.0/6345-11 Szerszámok beállítása, átadása,
dokumentálása, minőségbiztosítás

1
5
4
4

Szakmai készségek

2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok
karbantartása, javítása és minősítése

Szint

1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei

Tananyagegységek
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x

Társas kompetenciák

Irányíthatóság
Határozottság
x
x
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Pontosság
Önállóság

1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei

Személyes kompetenciák
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Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x

Tananyagegységek

x
x
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Tananyagegységek

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x

x

x

Módszerkompetenciák

5.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Kapcsolási rajzok értelmezése
Műveletek elvégzése, betanulása, gyakorlása
Információk, ismeretek rendszerezése
Műszaki számítási feladatok elvégzése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépészeti rajzok készítése
Gépészeti rajzok értelmezése
Technológiai dokumentációk értelmezése, készítése
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérési eredmények értékelése
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett
Önértékelés

5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei
Sajtológépek jellemzői, működtetésük, alkalmazhatóságuk

264

16 óra

Mechanikus sajtológépek fajtái
Excenteres és forgattyús sajtók felépítése, működésük
Csavarorsós sajtológépek
Sajtológépek jellemző műszaki paraméterei
Szerszámok csatlakoztatása a sajtológéphez
Szerszámok felszerelése
Szerszámok beállítása (lökethossz, léptetés stb.)
Szerszámok összekapcsolása a perifériákkal (léptető, kidobó, ráncfogó)
Hidraulikus sajtológépek működése, alkalmazásuk
Fröccsöntés technológiája, fröccsöntőgép fő részei
Fröccsegység felépítése, működése
Záróegység felépítése, működése
Műanyag alakító szerszámok felszerelése
Temperáló, hidraulikus csatlakozások, beállítások
Extrudálás elve, extruderek fő részei, működésük
Egyéb műanyagipari technológiák és gépeik
A gyártás során előforduló gyakoribb hibák okai és javításuk
Automatikus formázó szerszámok és működtető gépei
2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok karbantartása, javítása és minősítése 16 óra
Szerszámvizsgálat és minősítés fogalma, jelentősége
Szerszámvizsgálat, minősítés szakaszai
Szerszámelemek, szerszámházak ellenőrzése
Szerszámok vizsgálata, minősítése
Szerszám minősítése az elkészített első munkadarab alapján
Minősítés az első javításig, élezésig elkészített munkadarabok száma alapján
Szerszámkísérő lap szerepe, tartalma
Szerszámélettartam fogalma, relatív és abszolút élettartam
Az élettartamot befolyásoló tényezők
Üzemeltetés közbeni ellenőrzések, karbantartások
Sajtológépről való leszerelés utáni ellenőrzések, karbantartások
A meghibásodások megszüntetése, javítások, felújítások
Kivágó-lyukasztó szerszámok meghibásodásának okai, megszüntetésük
Hajlítószerszámok hibái, megszüntetésük
Mélyhúzási hibák, megszüntetésük
Műanyag alakító szerszámok hibái, megszüntetésük
Melegsajtoló és fémöntő szerszámok meghibásodása, hiba okok megszüntetése
3.0/6345-11 Szerszámok beállítása, átadása, dokumentálása, minőségbiztosítás

30 óra

Egyszerű összeállító, hegesztő, munkadarab befogó, hidegen alakító, melegen alakító,
fröccsöntő szerszámok működési elve
Különböző szintű, bonyolultságú dokumentációk ismerete
Számítógépes rendszerrel támogatott, 2D-ben készített szerszám/készülék
dokumentációk ismerete, alkalmazása
Egyéb számítógépes rendszerrel támogatott 3D-s szerszám/készülék rajz dokumentációk
alkalmazása
Műszaki mérések speciális alkalmazása különböző funkciójú szerszám/készülék
ellenőrzése során
3D-s mérőgép működési elve, alkalmazása

265

Szerszám/készülék hibák meghatározása, elemzése
Szerszámot, készüléket működtető gépek hibáinak feltárása, elemzése
Eljárási hibák ismerete
Szerszámokat, készülékeket működtető gépek korrekciós lehetőségeinek ismerete
Összeállító, munkadarab befogó, hideg alakító, meleg alakító, fröccsöntő
szerszámok/készülékek alapparamétereinek dokumentálása
Minőségirányítási rendszerek ismerete
ISO és egyéb auditálási minőségirányítási rendszerben meghatározott eljárási rend
ismerete
4.0/6345-11 Specifikus munkahelyi feladatok

16 óra

A gyakorlati képzőhely által megkövetelt specifikus szerszámkészítői ismeretek
elméletének és gyakorlatának megalapozása
− Gyakorlat
1.0/6345-11 Szerszámműködtetés és gépei

64 óra

Sajtológépek felépítése, működése, kezelése
Kivágó- és lyukasztószerszámok csatlakoztatása
Szerszám felsőrész csatlakoztatás a nyomószánhoz, rögzítés
Szerszám alsórész felszerelése az asztalra
Lökethossz, lökethelyzet beállítása
Szalagadagoló működése, csatlakoztatása, beállítása
Hajlítószerszámok felszerelése, beállítása
Mélyhúzó szerszámok felszerelése
Ráncgátlók fajtái, beállításuk
Kidobók, lehúzók beállítása
Műanyag alakító szerszámok felszerelése
Gyártás előtti és gyártás közbeni gépellenőrzés
Szerszám illeszkedésének, zárásának, kenésének, hűtésének ellenőrzése
Elektromos hálózatra és pneumatikus rendszerre csatlakozás
Hidraulikus működtetés
Temperáló berendezések felszerelése, beállítása
Szerszám felfűtése
Nyomás és térkitöltés ellenőrzése
Melegen dolgozó egyszerű, bonyolult szerszámok működtetése
Automatikus szerszámok működtetése
Kovácsüzemi szerszámgépek működtetése
Öntőipari szerszámok, formázó kokilla szerszámok működtetése
Szükség szerinti korrekciók elvégzése
Ütemidők beállítása
Baleset elhárítás, egészségvédelem
2.0/6345-11 Szerszámvizsgálat, szerszámok karbantartása, javítása és minősítése 64 óra
Szerszámok tisztítása, szétszerelése, lekezelése, összeszerelése
Hiba okok megállapítása a munkadarabok és a hulladék alapján
Szerszámkísérő lapok tanulmányozása, kitöltése
Vágólapok élezése

266

Vágó-lyukasztó bélyegek élezése
Törött szerszámelemek cseréje
Perselyezés, betétezés
Vágóélek javítása felrakó hegesztéssel
Lézeres hegesztés alkalmazása
Felületjavítás fémszórással
Szerszámjavítás fémgittel
Sérült alakító felületek felcsiszolása, polírozása
Baleset elhárítás, egészségvédelem
3.0/6345-11 Szerszámok beállítása, átadása, dokumentálása, minőségbiztosítás 64 óra
Különböző okok miatt meghibásodott szerszám/készülék dokumentáció alapján vagy
önállóan történő szétszerelése
A szerszámok/készülékek elemeinek műszaki mérése
A műszaki mérések eredményeinek dokumentálása
A mérések eredménye alapján korrekciók végzése, szükség szerinti javítás
A szerszám működéséhez szükséges beállítások elvégzése
Terhelés nélküli összejáratás, tesztüzem
Szerszám/készüléket működtető gépek hibáinak korrigálása, javítás
Szerszám működésének optimalizálása
Széria gyártás során eljárás ellenőrzés
Szerszámkísérő lap kiállítása, dokumentálása
Átadási dokumentációk alapján szerszámazonosító használata, illetve jelölés
A gyártó üzem minőségirányítási rendszerében történő közreműködés és a
minőségbiztosítás dokumentálásában történő részvétel
4.0/6345-11 Specifikus munkahelyi feladatok

75 óra

A gyakorlati képzőhely által megkövetelt specifikus szerszámkészítői ismeretek
elméletének és gyakorlatának megalapozása
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.
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SZERKEZETLAKATOS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 521 24 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Szerkezetlakatos

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7421

Szakképzési évfolyamok száma:

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

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:
2.

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – a szakképző iskola bevonásával – ellenőrzi.
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Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
3.

A szakképesítés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén
Szerkezetlakatos szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam

azonosítója

megnevezése

e

0110-11

Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

36

Elsősegélynyújtás, munkabiz1.0/0110-11 tonság, tűzvédelem, környezetvédelem elmélete

36

Elsősegélynyújtás, munkabiz2.0/0110-11 tonság, tűzvédelem, környezetvédelem gyakorlata
6361-11
1.0/6361-11

Gépészeti alapozó feladatok
Műszaki
dokumentációk

gy

gy

gy

18
Tanterem/
Szintvizsga
Tanműhely

180 414
72

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat

36

18

4.0/6361-11 Fémek alakítása

36 198

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

36

90

Gépészeti kötési feladatok

72 144

1.0/0220-11

Gépészeti kötések
elméleti alapjai

72

2.0/0220-11

Gépészeti kötések
készítése

6370-11

e

Értékelési
időpont

Tanterem/
Szintvizsga
Tanműhely

18

54

0220-11

e

Képzési
helyszín

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

144

Lemezlakatos tevékenységek

180 342

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

108

2.0/6370-11 Szakmai számítások

36
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3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

36

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

198

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek szerelése

144

6368-11

1.0/6368-11

Magasban végzett lakatos
feladatok

Tanterem/
Tanműhely/
32 64
Gazdálkodó
szervezet

Magasban végzett munka- és
tűzbiztonsága

10 26

2.0/6368-11 Építészrajzi ismeretek
3.0/6368-11

6369-11

10 12

Magasban végzett szerelési
folyamatok

12 26
Tanterem/
Tanműhely/
190 621
Gazdálkodó
szervezet

Szerkezetlakatos feladatok

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek
Csarnok szerkezetlakatos és
vázlakatos ismeretek

4.0/6369-11

Csarnok szerkezetlakatos és
vázlakatos munkák

317
32
160

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek
6.0/6369-11

32

Tartószerkezeti lakatos
munkák

Összesen:

Szakmai
vizsga

126

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák
3.0/6369-11

Szakmai
vizsga

144
216 432 252 486

222 685

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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2 szakképző évfolyam esetén
Szerkezetlakatos szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám
1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam

azonosítója

megnevezése

e

0110-11

Általános gépészeti munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok

36

Elsősegélynyújtás, munkabiz1.0/0110-11 tonság, tűzvédelem, környezetvédelem elmélete

36

gy

1.0/6361-11

Gépészeti alapozó feladatok
Műszaki
dokumentációk

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat

36

18

4.0/6361-11 Fémek alakítása

36 198

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

18

72 108

1.0/0220-11

Gépészeti kötések
elméleti alapjai

72

2.0/0220-11

Gépészeti kötések
készítése

Tanterem/
Tanműhely/
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

Tanterem/
Tanműhely/
64 64
Gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

72

2.0/6370-11 Szakmai számítások

32
18

32

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

198

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek szerelése

108

6368-11

Szintvizsga

108

Lemezlakatos tevékenységek 90 306

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

Tanterem/
Tanműhely

90

Gépészeti kötési feladatok

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Szintvizsga

162 414
72

6370-11

Tanterem/
Tanműhely

18

54

0220-11

Értékelési
időpont

gy

18

Elsősegélynyújtás, munkabiz2.0/0110-11 tonság, tűzvédelem, környezetvédelem gyakorlata
6361-11

e

Képzési
helyszín

Magasban végzett lakatos
feladatok

64
32
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64

Tanterem/
Tanműhely/

Szakmai
vizsga

Gazdálkodó
szervezet
1.0/6368-11

Magasban végzett munka- és
tűzbiztonsága

2.0/6368-11 Építészrajzi ismeretek
3.0/6368-11

6369-11

Magasban végzett szerelési
folyamatok

10

26

10

12

12

26

Tanterem/
Tanműhely/
224 624
Gazdálkodó
szervezet

Szerkezetlakatos feladatok

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek

160

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák
3.0/6369-11

Csarnok szerkezetlakatos és
vázlakatos ismeretek

4.0/6369-11

Csarnok szerkezetlakatos és
vázlakatos munkák

288
32
176

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek
6.0/6369-11

32

Tartószerkezeti lakatos
munkák

Összesen:

Szakmai
vizsga

160
360 846 320 752

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

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

1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

1.3

36 óra
18 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

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

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat valamint a szakmára, és
egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat
Együttműködik a munka- tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
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2.0/0110-11E lsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata

Feladatprofil

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

Tananyagegységek

x

x

x

x
x
x
xx
x

A
B
B
A
B
A
A
A
A
C

Szakmai ismeretek

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok
A munkáltatók és a munkavállalók jogai és
kötelezettségei
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
A gépek, berendezések, szerszámok használati
és kezelési utasításai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
Elsősegélynyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai

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

Típus

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

Tananyagegységek

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

Szakmai készségek

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

Szint

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

Tananyagegységek

5

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

x

3

Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések értelmezése

x

5

x

5

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata

x

x

4

Elsősegélynyújtás

x

x
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Módszerkompetenciák

Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság

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

Társas kompetenciák

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

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

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

Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat

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

Személyes kompetenciák

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

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

Tananyagegységek

x
x

Tananyagegységek

x

x

x
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1.5

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

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem
elmélete
36 óra
A munkavédelem területei
A balesetek fajtái
Foglalkozási megbetegedések
Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása
A munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkáltató jogai és kötelezettségei
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
Az időszakos felülvizsgálatok
Ergonómiai követelmények
Létrák, állványok biztonságos használatának előírásai
Szimbólumok, biztonsági jelzések
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Egyéni és kollektív védelem
Munkaegészségügy
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzveszélyes anyagok
Tűzvédelmi szabályok
– Gyakorlat
2.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, tűzvédelem, környezetvédelem
gyakorlata
18 óra
A munkakörnyezet kialakítása
A gépek, berendezések használati és kezelési utasításai
Az egyéni védőeszközök használata
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A biztonsági adatlapok értelmezése
Tűzvédelmi előírások
A tűz jelzése
Teendők tűz esetén
Tűzoltó berendezések használata
Hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása
A környezetszennyezés formái
Az elsősegélynyújtás általános szabályai
Elsősegélynyújtás törés esetén
Elsősegélynyújtás vérzések esetén
Villamos áram okozta sérülések
Veszélyes anyagok okozta sérülések
1.7

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

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6361-11 Gépészeti alapozó feladatok

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

2.3

180 óra
414 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

2.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

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

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását,
az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket,
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket, védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket,
szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható és nem oldható kötéseket készít
Korrózióelleni védőbevonatot készít

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

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Közreműködik a minőségbiztosítási
feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

B

C
A
A
A

C
B
C
C
C
C
C
C

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

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

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

4.0/6361-11 Fémek alakítása

B
C
D
A

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Mérési utasítások értelmezése
Mértékegységek ismerete
Ipari anyagok mechanikai tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai
tulajdonságai
Ipari anyagok villamos tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai
tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
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x
x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

C

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az
anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfém ötvözetek
Szabványos színesfém ötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek
ismerete
Hosszméretek mérése és ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság
mérése és ellenőrzése
Anyagvizsgálatok
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és gépi forgácsolás
Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások
gépei
Forgácsolási alapfogalmak
Esztergálás
Furás, furatmegmunkálás
Marás
Köszörülés
Minőségbiztosítási alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek
biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

C

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

A
B
B
B
B
C

Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Hegesztési alapismeretek
Hegesztő berendezések és
eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
Korrózióvédelem alapeljárásai
és eszközei

x
x
x
x

3
4
5
4
4

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

2
3
2

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

3
3
4

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

3

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni
megértése
Köznyelvi beszédkészség
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Szabadkézi vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló kéziszerszámok és kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások
gépeinek használata
Alaphegesztési eljárások berendezéseinek, eszközeinek használata

x

x

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

3

Szakmai készségek

x

x

Tananyagegységek

Szint

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Szakmai ismeretek

4.0/6361-11 Fémek alakítása

A

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Típus

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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Társas kompetenciák

Irányíthatóság
Határozottság

x

x
x

x
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5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

4.0/6361-11 Fémek alakítása

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés
3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Munkabiztonsági
eszközök,
felszerelések használata
Egyéb mérőeszközök használata

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Személyes kompetenciák
2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

3
Szakmai készségek

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

5

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Szint

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x

x
x

Tananyagegységek

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

Tananyagegységek

x
x

x
x

2.5

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

Módszerkompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

54 óra

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és tartalmi követelményei
Technológiai dokumentáció fogalma
Technológiai dokumentáció tartalma
Összeállítási és részletrajzok
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
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Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi felvételezése
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai
Fémszerkezetek rajzai
Technológiai rajzok
Rendszerek rajzai
Kapcsolási vázlatok
Folyamatábrák és folyamatrendszerek
Ábrás művelettervek
Művelettervek szerepe, tartalma
Műveleti utasítások tartalma
Műveleti sorrendek
Technológiai sorrend fogalma, tartalma
Szerszámjegyzékek
2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18 óra

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata
Mérési pontosság
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése
Mérési alapfogalmak, mérési hibák
Műszerhibák
Mérési jellemzők
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel
Mérőeszközök
Hossz- és szögmérő eszközök
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk
Külső felületek mérésének eszközei
Belső felületek mérésének eszközei
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma
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3.0/6361-11 Anyagismeret, anyagvizsgálat

36 óra

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai
Anyagszerkezettani alapismeretek
Vasfémek és ötvözeteik tulajdonságai
Ötvözők hatása
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei
Kiválasztás szempontjai
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok
Könnyűfémek
Nehézfémek
Szinterelt szerkezeti anyagok
Műanyagok
Segédanyagok
Hőkezelések feladata, csoportosítása
Hőkezelő eljárások
Anyagvizsgálati módok
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, technológiai próbák)
4.0/6361-11 Fémek alakítása

36 óra

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, sülylyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás)
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése a gépészeti szakmákban,
alkalmazott gépek, eszközök, szerszámok (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés)
A megmunkálásokra alkalmas és használatos anyagok
Alkatrészek illesztése
Illesztés reszeléssel
Hántoló szerszámok, eszközök
Lemezalkatrész készítése
Sík és ívelt felületek hántolása
Dörzsárazás szerszámai és művelete
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése
Illesztés dörzsárazással
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek
Illesztés csiszolással
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok
Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

36 óra

Oldható kötések
Csavarkötések
Csapszegkötések
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Tengelykötések
Nem oldható kötések
Forrasztás
Ragasztás
Hegesztés
Hegesztő berendezések és eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
A korrózió fajtái, befolyásoló tényezői, megjelenési formái
Korrózióvédelem
A felületek előkészítése
Nemfémes bevonatok
Galvánbevonatok
Mázolás, lakkozás
Műanyag porszórás (szinterezés)
Tűzi fémbevonatok
Biztonságtechnika, környezetvédelem
− Gyakorlat
1.0/6361-11 Műszaki dokumentációk

72 óra

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Megmunkálási technológia behatárolása alkatrészrajzok műszaki tartalmának figyelembe vételével
2.0/6361-11 Gépészti alapmérések

36 óra

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel
Szögmérés mechanikai szögmérővel
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség mérése, ellenőrzése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez
3.0/6361-11 Anyagvizsgálatok

18 óra

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménységvizsgálat, technológiai próbák)
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4.0/6361-11 Fémek alakítása

198 óra

Az előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek megválasztása adott
feladat elvégzéséhez
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás)
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Alkatrészek illesztése
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Palástfelület, homlokfelület esztergálása
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás)
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás)
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés)
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

90 óra

Oldható kötések készítése
Nemoldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással
2.7

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

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
0220-11 Gépészeti kötési feladatok

3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

3.3

72 óra
144 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

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

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Feladatprofil

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

B
B
B
B
C
C
B
B
A
A

Szakmai ismeretek

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, használata
Oldható és nemoldható kötések rajzjelei, ábrázolási módjai
Hegesztési rajzjelek értelmezése, varratok
ábrázolása
Részletrajzok olvasása, értelmezése
Ipari anyagok technológiai tulajdonságai Ipari
anyagok korróziós tulajdonságai
Oldható kötések
Nemoldható kötések
A gázhegesztés biztonsága
Az ívhegesztés biztonsága
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2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Típus

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x
xx
x
x

x
xx
x
x

x
x

x
x

A
A
A
B
B

Szakmai ismeretek

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Típus

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x
x

x

x

x

x

x
x

Sajtoló-ponthegesztés biztonsága
A hegesztés környezeti hatásai
A hegesztés folyamatának és befejezésének
tűzvédelmi előírásai
Korrózióvédelem alkalmazása
Kötőelem táblázatok használata

4
4
3
5
5
5

Szakmai készségek

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

Szabálykövető magatartás
Biztos kéztartás
Térlátás

x

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Személyes kompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

xx
x

x
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2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Szint

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x
x
x
x
x

Irányíthatóság
Együttműködési készség

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Társas kompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x

Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés, elővigyázatosság

3.5

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Módszerkompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x

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

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/0220-11 Gépészeti kötések elméleti alapjai
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72 óra

A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területük
Oldható kötések:
Csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok
Csavarok, csavaranyák, anyaguk jelölése
Csavarozás és szerszámai
Csavarbiztosítási eljárások jellemzői
Menetkészítés szerszámai, segédeszközei, segédanyagai
A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet-készítés és a csavarkötés
munkabiztonsági előírásai
Csavarmeghúzási nyomaték korlátozása
Ék-, retesz-, csapszeg- és bordáskötés jellemzői, tűrések, illesztések, ábrázolásuk
Nemoldható kötések:
Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása
A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei
Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási
területük, ábrázolásuk
Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések
Hegesztett kötések rajzi ábrázolásának értelmezése, a hegeszthetőség feltétele
A gázhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai
A villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai
Speciális hegesztési eljárások csoportosítása, jellemzőik
Fogyóelektródás hegesztés
Volfrámelektródás hegesztés
Széndioxid védőgázas hegesztés
Fedett ívű hegesztés
A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
Lágy- és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe
Az adhézió fogalma
A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott segédanyagok
Savas és savmentes dezoxidáló szerek
Az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése
A lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
A ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe
− Gyakorlat
2.0/0220-11 Gépészeti kötések készítése

144 óra

Ékfajták, beépítési megoldások, szerszámai, eszközei, műveletei, az össze- és szétszerelés
gyakorlása
Reteszkötés fajtái, beépítési megoldások szerszámai, eszközei, műveletei, az össze- és szétszerelés gyakorlása
Rögzítő- és csapszegkötések alkalmazása, anyaguk, szerkezeti megoldásaik, biztosítási és
rögzítési módszerek, ezek elemei, szerszámai, készülékei, eszközei, a be- és kiszerelés gyakorlása
A csavar-, ék-, reteszkötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek
megválasztása, alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során
A szegecselési technológiák és eljárások szerszámai, eszközei, berendezései, gépei, ezek kezelése, a szegecskötés munkabiztonsági előírásai
A szegecskötések, mint főbb szerelési eljárások szerszámainak és eszközeinek megválasztása,
alkalmazásuk a gyakorlatban komplex feladatok elkészítése során
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Az illesztés fogalma, ISO illesztési rendszerek
A zsugorkötés alkalmazási területe, szereléstechnológiája, munkabiztonsági előírások
Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei, kötési módok
A ragasztás biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, előírások
Forraszanyagok, a forrasztólámpa működése
A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, a sorozat- és tömeggyártás forrasztási eljárásai
A forrasztás munkabiztonsági előírásai
Gázhegesztő berendezések, tartozékok, hegesztésnél alkalmazott gázok, lángfajták, varratfajták, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása és eljárása, a lánghegesztés munkabiztonsági
előírásai
Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése
Lánggyújtás, különböző minőségű lángok beállítása
Olvasztás, tompa- és sarokvarratok készítése
Lángvágás
Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépei, segédeszközei, segédberendezései, művelete
Áramerősség-beállítás és elektróda-kiválasztás táblázatból
Varratfajták
Az ívhegesztés munkabiztonsági előírásai
Kézi ívhegesztő berendezések üzembe helyezése
Áramerősség beállításának gyakorlása különböző feszültségforrások, anyagok és elektródák
esetén
Ívgyújtás gyakorlása, tompa- és sarokvarratok készítése
Komplex munkák, ellenőrző feladatok
AWI, AFI hegesztés
3.7

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

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
6368-11 Magasban végzett lakatos feladatok

4.1

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

4.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

4.3

32 óra
64 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

4.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Betartja és betartatja a magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezet-védelmi előírásait
Értelmezi a munkájához szükséges építészrajzokat, gépészeti
rajzokat
Egyszerűbb vázlatokat készít a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek rögzítésének, helyének pontos meghatározására
Magasban végzett szerelési folyamatokat értelmez, végez
Magassági látványtervet értelmez, alkalmaz

3.0/6368-11Magasban végzett
szerelési folyamatok

Feladatprofil

2.0/6368-11Építészrajzi ismeretek

1.0/6368-11Magasban végzett
munka- és tűzbiztonsága

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x
x

x

B
A
B
C

A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
Leesés elleni biztosítás előírásai
Munkavégzés szabályai
Építészrajzi alapfogalmak, egyszerűbb építészeti
részletrajzok

3.0/6368-11Magasban végzett szerelési folyamatok

Szakmai ismeretek

2.0/6368-11Építészrajzi ismeretek

Típus

1.0/6368-11Magasban végzett munka- és tűzbiztonsága

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x

5
5
5

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Leesés elleni védelem eszközeinek használata
Egyéni védőeszközök használata
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3.0/6368-11Magasban végzett
szerelési folyamatok

Szakmai készségek

2.0/6368-11Építészrajzi ismeretek

Szint

1.0/6368-11Magasban végzett
munka- és tűzbiztonsága

Tananyagegységek

x

x

x
x

x
x

Tériszonymentesség
Mozgáskoordináció
Szabálykövetés

Társas kompetenciák

Határozottság
Irányíthatóság
Irányítási készség
x

x
3.0/6368-11Magasban végzett
szerelési folyamatok

Személyes kompetenciák

2.0/6368-11Építészrajzi ismeretek

3.0/6368-11Magasban végzett
szerelési folyamatok

2.0/6368-11Építészrajzi ismeretek

4
4

1.0/6368-11Magasban végzett
munka- és tűzbiztonsága

Szint

1.0/6368-11Magasban végzett
munka- és tűzbiztonsága

Szakmai készségek

Munkavégzési információk kezelése
Emelési kézjelek alkalmazása

Tananyagegységek

x
x
x

x

Tananyagegységek

x
x

x

x
x
x
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3.0/6368-11Magasban végzett
szerelési folyamatok

x

2.0/6368-11Építészrajzi ismeretek

1.0/6368-11Magasban végzett
munka- és tűzbiztonsága
Tananyagegységek

x
x
x

4.5

3.0/6368-11Magasban végzett szerelési folyamatok

Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés, lényeglátás

2.0/6368-11Építészrajzi ismeretek

Módszerkompetenciák

1.0/6368-11Magasban végzett munka- és tűzbiztonsága

Tananyagegységek

x

x
x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
A magasban végzett munkához szükséges eszközök, felszerelések használatához információk
alkalmazása
A magasban végzett munka sajátos munka-, tűz- és környezetvédelmi jelképeinek felismerése, szabályok alkalmazása
Önálló jegyzetelés
Feladatlap megoldása, gyakorlás vázlat
Rajzok olvasása, egyszerűbb vázlatrajzok készítése és értelmezése
Rajzeszközök használata
A beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek rögzítési technológiájának meghatározása sajátos
körülmények között
A magasban végzett szerelés értelmezése, munkavégzés
Információk rendszerezése, gyakorlati feladatokkal való rendszerezése
Szerelési, kötési eszközök használata sajátos körülmények között
Szerelési kapcsolatokhoz vázlatrajz készítése
Kötések, szerelések kijelölése méréssel, kötés készítése irányítással
Szakmai munkavégzés megfigyelés után egyénileg
Szerszámokkal, kisgépekkel önálló munkavégzés magasban, felügyelettel
Mérőműszerek- és eszközök használata sajátos munkakörülmények között
Ellenőrzés, egyéni és/vagy csoportos értékelés

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/6368-11 Magasban végzett munka, munka- és tűzbiztonsága

10 óra

A magasban végzett munkák sajátos munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
Veszélyes magasság, leesés elleni védelem építészeti fogalmai
Emelési előírások, leesés elleni biztosítás előírásai
Munkavédelmi és tűzvédelmi jelismeretek, sajátos piktogramok
A magasban végzett munka veszélyforrásainak ismerete
Leesés elleni védelmet biztosító eszközök, ipari alpintechnika fogalma
Állványok, védőkorlátok, építési lépcsők, átjárók, létrák
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2.0/6368-11 Építészrajzi ismeretek

10 óra

A munka elvégzéséhez szükséges és használatos építészrajzok ismerete
Kiviteli tervdokumentáció fogalma, munkavégzéshez szükséges rajzok, részletrajzok kiválasztása, értelmezése
Építészrajzi alapfogalmak, alkalmazott jelölések, méretkották
Ábrázolási módok
Szabadkézi vázlatkészítés
Az építészeti részletrajzok információinak kezelése
Építészeti, gépészeti rajzok összefüggései, különbözőségei, kapcsolódásuk
3.0/6368-11 Magasban végzett szerelési folyamatok

12 óra

A magasban végzett munka sajátosságai, szervezés, irányítás
A magasban végzett szerelési, illesztési munkák technológiája
A magasban végzett oldható és nem oldható kötések készítése
A szerelési munkaterület kijelölése
Korlátok, jelző- és védőkorlátok
Megközelítési útvonalak (feljárók, építési lépcsők, létrák, átjárók) fajtái és használata
Egyéni védőeszközök alkalmazása, használata (hegesztés, leesés elleni védelem, szereléstechnikai védelem, védőruha, védőcipő, védősisak)
Lezuhanásgátló rendszerek (teljes testheveder, kapcsolódó alrendszerek)
Kötelek szerkezete, felépítése, alapvető ismertek
Vízhatlan öltözék
A magasban végzett szerelések ellenőrzési ismeretei méret, kivitel és egyéb szempontból
– Gyakorlat
1.0/6368-11 Magasban végzett munka, munka- és tűzbiztonsága

26 óra

Talajszinten végzett, imitációs gyakorlási tevékenység
Kitűzés végzése, mérőeszközök, egyszerűbb mérőműszerek használatával
Megközelítési útvonalak bemutatása modellekkel
Egyéni védőeszközök és felszerelések bemutatása próbával szaktanteremben
A magasban végzett munka kikötési módjainak alkalmazása, bemutatása
Lezuhanásgátló rendszer bemutatása, alkalmazás ismertetése
Teljes testheveder bemutatása próbával, talajszinten tantermi állvány kikötéssel
Kapcsolódó alrendszerek bemutatása (energianyelő, energia-elosztó, kötél, csatlakozó)
A magasban végzett munka további egyéni védőeszközeinek alkalmazása (védősisak, acélbetétes lábbeli, védőruha, víztaszító munkaruha)
A magasban végzett munka tűzbiztonsági eszközeinek alkalmazása, bemutatása
A munka- és tűzbiztonsági jelek, piktogramok felismerése, elhelyezése
Az emelési munkáknál alkalmazott kézjelek elsajátítása, begyakorlása
Építőipari állványok biztonságtechnikája
2.0/6368-11 Építészrajzi ismeretek

12 óra

Ismerkedés az építész tervrajzokkal
Rajzdokumentáció
Alapvető ábrázolások felismerése, gyakorlása
Kottázás olvasása, gyakorlása
Tájolások felismerése, gyakorlása
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Méretek értelmezése, részletrajzok elhelyezkedése a tervdokumentációban
Egyszerűbb vázlatrajzok készítése
Látványterv bemutatása, értelmezése
3.0/6368-11 Magasban végzett szerelési folyamatok

26 óra

Szerelési munkaterület kijelölése egyszerű mérőeszközök és mérőműszerek használatával
Megközelítési útvonalak bemutatása modelleken: építési lépcső, feljáró, létra, átjáró
Egyéni védőeszközök bemutatása, felpróbálása: védőszemüveg, kesztyű, acélbetétes bakancs,
védősisak (belső felszereléssel, kiegészítőkkel), védőruha (normál, vízhatlan, fényvisszaverő)
Lezuhanásgátló rendszer bemutatása: testheveder és részei
Oldható és nemoldható kötések készítése, imitációval szaktanteremben, padlószinten, szűk
munkaterületen
Kézi szerszámok, kisgépek bemutatása, alkalmazása
Nyomatékjelző- és határoló meghúzó szerszámok bemutatása, alkalmazása
Mérési, ellenőrzési műveletek végzése, kijelölt szűk területen, imitálva padlószint magasságban
Emelő kisgépek (csörlő, ablakdaru) bemutatása és működtetése
Korrózióvédelem módjai, eszközei, anyagai magasban végzett munkáknál
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény
szakmai oktatási programja alapján történik.

5.

A modul azonosítója és megnevezése:
6369-11 Szerkezetlakatos feladatok

5.1

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

5.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

1.3

190 óra
621 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
35 fő
Gyakorlati oktatás:
12 fő

5.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak
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1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák

3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek

4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek

6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos munkák

Tananyagegységek

Célirányos anyagvizsgálatokat végez,
azonosítja a szerkezeti anyagok főbb
típusait

x

x

x

x

x

x

Szerel, javít, karbantart egyszerű statikus vázszerkezeteket

x

x

x

x

x

Szerel, javít, karbantart acélszerkezetű
szekrénytartókat, teleszkópos elemeket,
egyéb főtartókat

x

x

x

x

x

Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez segédletek használatával

x

Feladatprofil

Darabolást végez kézi, gépi eszközökkel, lángvágással
Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel szakaszosan rögzíti
A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja
Általános minőségű hegesztett kötést
készít gázhegesztéssel,
bevontelektródás kézi ívhegesztéssel,
fogyóelektródás védőgázas
(MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon
védőgázas volfrámelektródás ívhegesztéssel
A roncsolásmentes anyagvizsgálatot
elvégzi
A hegesztési hibákat kijavítja
Összeállított munkadarab terv szerinti
ellenőrzését végzi
Elvégzi a szükséges hőkezelést
Elvégzi a próbaszerelést
Elkészíti a durva felületkezelést
Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést
Szakmailag szemrevételezi a helyszínt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek
6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos munkák

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

Típus
Szakmai ismeretek

C

Egyszerűbb szilárdsági méretezési eljárások

x

C

Gyártási és szerelési technológiai alapadatok kiszámítása

x

C

Működési jellemzők kiszámítása

x

B

Hegesztési rajzjelek, varratábrázolások

x
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x

x
x

x

6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos munkák

4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

x

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek

x
x

4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

x

3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek

x

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák

3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek

Elvégzi az elő- és végszerelést (magasban is)
Vezeti a munkalapokat
Adatokat szolgáltat a megvalósulási
dokumentációhoz
Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek

A terv szerinti tényleges méreteket
ellenőrzi
2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák

Feladatprofil
1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek
Tananyagegységek

x

x

x

Tananyagegységek

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák

3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek

4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek

6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos munkák

Tananyagegységek

B

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése,
szabadkézi vázlatok készítése

x

x

x

x

x

x

A
A
D

Műszaki táblázatok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Anyagvizsgálatok

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

C

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

x

x

C
C
B

Hőkezelés
Korróziós tulajdonságok
Korrózióvédelem
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Előrajzolás
Kézi és kisgépes forgácsolás
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi gépek biztonsági ismeretei
Hegesztés biztonsága
Lángvágás biztonsága
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági
szabályai
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai
Csomagolóanyagok
Csomagolástechnika
Minőségirányítás
Dokumentációs alapismeretek
Felületkezelés
Munkavégzés szabályai

x
x
x

x
x

Típus

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

Szakmai ismeretek

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
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

6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos munkák

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek

4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek

Szakmai készségek

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos
munkák

Szint

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos
ismeretek

Tananyagegységek

3

Szakmai nyelvű beszédkészség

x

3

Információforrások kezelése

x

3

Elemi számolási készség

x

3

Mennyiségérzék

3

Szerelési családfa értelmezése

3

Kötések jelképeinek értelmezése

5

Szerelő kéziszerszámok és kisgépek
használata

x

x

x

5

Munkabiztonsághoz kapcsolódó
jelképek értelmezése

x

x

x

5

Munkabiztonsághoz kapcsolódó
színjelölések értelmezése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
Lángvágás

x

x

5

Hegesztés biztonságos végzése

x

x

5

Hőkezelés biztonságos végzése

x

x

4

Varratképzés vízszintes helyzetekben

x

x

5

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.5

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek

6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos
munkák

Ismeretek helyénvaló
alkalmazása
Pontosság

4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

Módszerkompetenciák

3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek

Irányíthatóság
Határozottság

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák

Társas kompetenciák

X

x
x
x

x

x

Ismeretek hallás útján történő megszerzése
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6.0/6369-11 Tartószerkezeti
lakatos munkák

6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos
munkák

4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos
és vázlakatos munkák

x
x
x
x

5.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek

3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos
és vázlakatos ismeretek

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák

X
x
x
x

5.0/6369-11 Tartószerkezeti
ismeretek

2.0/6369-11 Szerkezetlakatos
munkák
3.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek
4.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek

Térlátás
Mozgáskoordináció
Szakmai igényesség

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos
ismeretek

Személyes
kompetenciák

1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x
x

Tananyagegységek

x

x

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:

Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Projektmunka
Demonstráció
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Önértékelés
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
5.6. A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/6369-11 Szerkezetlakatos ismeretek

126 óra

Szerkezetlakatos ipari anyagok csoportosítása, felhasználási tulajdonságaik
Fémes szerkezeti anyagok alkalmazása a szerkezetlakatos iparban
Nem fémes anyagok alkalmazása a szerkezetlakatos iparban
Ipari folyadékok és bevonatok alkalmazása a szerkezetlakatos iparban
Fémes anyagok hőkezelése
Korróziós tulajdonságok és korrózióvédelem
Csomagolóanyagok a szerkezetlakatos szakmában
Statikai alapfogalmak
Szilárdságtani alapfogalmak
Egyszerű igénybevételek
Gyártási- és szerelési technológiai alapadatok
Működési jellemzők számítása
Hegesztések rajzi jelölése
Műszaki rajzok olvasása
Szabadkézi vázlatkészítés
Műszaki táblázatok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Készülékek csoportosítása, jellemző szerkezetlakatos készülékek
Készülékelemek alkalmazása
Sablonok, kalodák, rögzítők, helyzethatárolók
Alkalmazások elemzése
Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése
Szerkezetlakatos tevékenységek gépeinek csoportosítása
A hegesztőgépek csoportosítása, működési elvek, alkalmazások
Egyengető gépek, daraboló gépek
Célgépek
Korszerű szerszámgépek

303

Minőségügyi, minőségbiztosítási fogalmak meghatározása
A minőségbiztosítás és a minőségellenőrzés szervezete
A vállalati minőségbiztosítási rendszer, szabványos követelmények
A korszerű, szabványos minőségbiztosítási rendszer dokumentációi
A vállalati minőségellenőrzés szervezetei, feladatai
2.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos ismeretek

32 óra

Hidegen és melegen hengerelt, valamint csővázas szerkezetek kialakítása
Tervdokumentációk elemzése, csomóponti tervek készítése
Vázszerkezetek méretezésének alapfogalmai
Vázszerkezet elemeinek szabásterve
A megmunkálás erő- és teljesítményszükségletének meghatározása
A gyártás műveletei és eszközei
A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladattal
3.0/6369-11 Tartószerkezeti ismeretek

32 óra

Tartószerkezetek fajtái
Jellemző könnyűszerkezetes tartók kialakításának sajátosságai
Tartók szilárdsági méretezésének alapjai
Tartók anyagai
Az előgyártmány kialakításának sajátosságai
Szerelt tartók összeépítése
Hegesztett tartószerkezetek munkaműveletei
A szerelés sorrendjének megtervezése egy adott feladattal
– Gyakorlat
4.0/6369-11 Szerkezetlakatos munkák

317 óra

Anyagok kiválasztása a feladathoz
Fémes anyagok hőkezelése
Korrózióvédelem
Szilárdsági vizsgálatok
Keménységmérések
Anyagfolytonossági vizsgálatok
Hegeszthetőségi, forgácsolhatósági és képlékeny alakíthatósági vizsgálatok
Hegesztési varratok vizsgálata
Csövek, zárt idomok tömörségi vizsgálata
Acélköpenyes tartályok gyártása
Nagynyomású hegesztett tartályok és kazánok gyártása
Korrózióálló tartályok gyártása
Edénytartozékok gyártása
Szabadtéri oszlopszerkezetek, vázszerkezetek szerelése
Oszlopszerkezetek mozgatása terepen
Oszlopszerkezetek beemelése, áthelyezése
Helyszíni korrózióvédelem
Váz- és tartószerkezetek szerelése ipari környezetben
Érintésvédelem
Munkavégzés műtárgyak, gépek, egyéb idegen anyagok között
Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek szerelése

304

Korlátok, mellvédek, díszítő lakatos termékek bontása, beépítése
Teherviselő szerkezetek bontása, beépítése
5.0/6369-11 Csarnok szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

160 óra

Csarnokszerkezetek, acélvázas épületek, tetőszerkezetek gyártása, szerelése
Szerelt csarnokszerkezetek
Hegesztett csarnokszerkezetek
Vasbeton és favázas csarnokszerkezetek acélszerkezeti
Ipari vázszerkezetek, kültéri rácsos szerkezetek gyártása
Hegesztett acélvázas szerkezetek
Könnyűfém vázas szerkezetek
6.0/6369-11 Tartószerkezeti lakatos munkák

144 óra

Tartószerkezetek gyártása
Hegesztett acélszerkezetek gyártása
Szerelhető acélszerkezetek gyártása
Oszlopszerkezetek gyártása
Hegesztett oszlopszerkezetek gyártása
Oszlopszerkezetek elemeinek összeszerelése
6.

A modul azonosítója és megnevezése:
6370-11 Lemezlakatos tevékenységek

6.1

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

6.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

6.3

180 óra
342 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

6.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Lemezterítéket, táblakiosztást meghatároz
Lemezt vág, darabol
Lemezt egyenget
Lemezt hajlít
Lemezt peremez
Lemezt lyukaszt
Lemezt domborít
Pont- és vonalhegesztést végez
Speciális lemezkötéseket készít
Lemezszerkezeteket összeállít, szerel
Lemezlakatos kézigépeket kezel

x
x
x
x
x
x
x
x
x

xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Lemezlakatos kisgépeket kezel
Lemezlakatos nagygépeket kezel
Számjegyvezérlésű lemezmegmunkáló gépet
kezel
Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít
Egyszerű készüléket, sablont készít szerkezet-összeállításhoz

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Feladatprofil

2.0/6370-11 Szakmai számítások

Tananyagegységek

x

x

x

x

C

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

B
A
A
C

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

B

Geometriai méretek kiszámítása
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése
Szabadkézi vázlatok készítése
Műszaki táblázatok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Műveleti sorrend meghatározása
Terítékszámítási és -szerkesztési
ismeretek

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

C

Szakmai ismeretek

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Típus

2.0/6370-11 Szakmai számítások

Tananyagegységek

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
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Kiterítések szerkesztésének ismerete

x

B

Lemeztáblák tulajdonságainak ismerete

x

B
B
B
B
B
B
D
B
A
A
A
A
A
A
A

Készülékkészítési alapismeretek
Darabolás kéziszerszámmal, géppel,
lángvágóval
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés mechanikus úton és hő
bevitellel
Lemezalakító gép ismerete
CNC gépek ismerete
Speciális lemezkötések ismerete
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézigépek biztonsági
ismeretei
Hegesztőeljárások biztonságtechnikája
Gépüzemeltetés munkabiztonsági
szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági
szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági szabályai
Egyéb hegesztőeljárások környezetkárosító hatása

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

C

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

Szakmai ismeretek

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Típus

C

2.0/6370-11 Szakmai számítások

Tananyagegységek

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

Információforrások kezelése

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

3

Szakmai készségek

2.0/6370-11 Szakmai számítások

Szint

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

307

Együttműködési készség

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

Társas kompetenciák

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

Térlátás
Szabálykövetés
Szakmai igényesség

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

Személyes kompetenciák

2.0/6370-11 Szakmai számítások

x
x
x
x
5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek
4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok
5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

Mennyiségérzék
Hosszmértékegységek
Gyártási és szerelési technológiai alapadatok
kiszámítása
Geometriai méretek kiszámítása
Hegesztési biztonságos végzése
Lemezkötések létesítése

2.0/6370-11 Szakmai számítások

3
3

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

Szakmai készségek
1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Szint

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

2.0/6370-11 Szakmai számítások

3
5
4

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

3

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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x
x

x

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

6.5

3.0/6370-11 Lemezszerkezetek

4.0/6370-11 Lemezlakatos feladatok

5.0/6370-11 Lemezszerkezetek
szerelése

Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság

2.0/6370-11 Szakmai számítások

Módszerkompetenciák

1.0/6370-11 Lemezlakatos alapismeretek

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

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

6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/6370-11

Lemezlakatos alapismeretek

Lemezlakatos anyagismeret
Lemezalakítási eljárások
Műszaki rajzok és táblázatok
Mérő- és ellenőrző eszközök
Lemezlakatos kézi megmunkáló szerszámok és gépek
Lemezlakatos nagygépek
Készülékek lemezalakításhoz és szerkezet-összeállításhoz
Korrózióvédelem
Lemezlakatos szerszámok és gépek munkavédelmi ismeretei
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108 óra

2.0/6370-11

Szakmai számítások

36 óra

Egyszerű statikai, szilárdsági számítások
Teríték, anyagminőség és anyagigény meghatározása
Technológiai paraméterek meghatározása
3.0/6370-11

Lemezszerkezetek

36 óra

Lemezszerkezet kialakításának szempontjai
Oldható és nemoldható lemezkötések Kötési
paraméterek meghatározása
Szerelés eszközei
Szerelés biztonságtechnikája
Szerelési sorrend kidolgozása
- Gyakorlat
4.0/6370-11

Lemezlakatos feladatok

198 óra

Anyagkiválasztás
Megmunkálóeszköz-kiválasztás
Kézi szerszámos, kézi kisgépes lemezalakítási műveletek
Nagygépes lemezalakítási műveletek
Méret- és alakpontosság ellenőrzése
Korrózióvédelem
Biztonsági eszközök használata
5.0/6370-11
Lemezszerkezetek szerelése
Hegesztett lemezszerkezetek készítése
Speciális lemezkötések készítése Szerkezetek
összeállítása
Méret- és helyzetpontosság ellenőrzése
Készülékek
Szerkezetek korrózióvédelme
Biztonsági eszközök használata
6.7

144 óra

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.
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GÉPJÁRMŰKAROSSZÉRIA-KÉSZÍTŐ, JAVÍTÓ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1.

A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 525 05

A szakképesítés megnevezése:

Gépjármű-karosszéria készítő, javító

Szakképesítések köre:
Részszakképesítés:
Szakképesítés-elágazások:

Szakképesítés-ráépülés:

Nincs
31 525 05 0010 31 01
Járműfényező
31 525 05 0010 31 02
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó
31 525 05 0010 31 03
Járműkarosszéria készítő, szerelő
31 525 05 0010 31 04
Karosszérialakatos
Nincs

Hozzárendelt FEOR szám:

7429

Szakképzési évfolyamok száma:

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

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

2.

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

Nem szervezhető
-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Szükséges

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
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A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
3.

A szakképesítés-elágazások óraterve

Kétéves képzés esetén:
Karosszérialakatos
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
azonosítója

megnevezése

e

Általános gépészeti munka-, 36
0110-11 baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

gy
18

18

Oktatási
intézmény

Oktatási
intézmény

Műszaki
dokumentációk

36

90

tanterem/
rajzterem

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret, anyagvizsgálat 36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

198

tanterem/
szaktanterem/

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések
3.0/6361-11
4.0/6361-11 Fémek alakítása

36

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanterem/
tanműhely

Gépészeti alapozó feladatok 144 432
6361-11
1.0/6361-11

gy

tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

e

312

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

5.0/6361-11 Alapszerelések végzése
Gépészeti kötési feladatok

18

90

36

36

szaktanterem/
tanműhely

32

128 Oktatási

A képzés
intézmény/Kül befejezését
ső gyakorlati
követően
munkahely
záróvizsga

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

36

Gépészeti kötések
2.0/0220-11 készítése

szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

36

128

Karosszérialakatos feladatai 252 242 160

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

716 Oktatási

intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely

0594-06
1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

54

36

szaktanterem

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

54

36

szaktanterem

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek 36

58

szaktanterem

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek
5.0/0594-06

Karosszéria hegesztési
ismeretek

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek
7.0/0594-06

18

szaktanterem

18

szaktanterem

18

Szerelési gyakorlatok I.

Karosszéria javítási
8.0/0594-06 gyakorlatok

szaktanterem

18
36

100

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

100

488

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Kézi forgácsolási gyakorlatok

36

Karosszérialakatos hegesztési
10.0/0594-06 gyakorlatok

36

64

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

34

64

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

9.0/0594-06

11.0/0594-06

Szerelési gyakorlatok II.

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.
Általános vállalkozási
0886-06 feladatok
1.0/0886-06

Általános vállalkozási
feladatok

54

szaktanterem

12
18

32

16

Oktatási
intézmény

18

32

16

tanterem/
szaktanterem

Összesen: 468 746 224
Jelmagyarázat:
e = elmélet

313

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

860

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.

Járműkarosszéria-készítő, szerelő
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/11. év

2/12. év

e

e

Általános gépészeti munka- 36
0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

Képzési
helyszín

gy

tanterem/
tanműhely

18

144 432

Oktatási
intézmény

36

90

tanterem/
rajzterem

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret,
3.0/6361-11 anyagvizsgálat

36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

36

198

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

90

szaktanterem/
tanműhely

36

36

Gépészeti alapozó
6361-11 feladatok
1.0/6361-11

Műszaki
dokumentációk

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

32

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

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

gy
Oktatási
intézmény

18

Értékelési
időpont

36

314

32

128 Oktatási

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

A képzés
intézmény/Kül befejezését
ső gyakorlati
követően
munkahely
záróvizsga
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati

képzőhely

Gépészeti kötések
2.0/0220-11 készítése

36

128

Gyártósori szerelő feladatai 108 108 64

284 Külső

gyakorlati
képzőhely

3679-11

1.0/3679-11
2.0/3679-11
3.0/3679-11
4.0/3679-11

Minőségirányítás

36

Műszaki
alapismeretek

36

36

Gyártási ismeretek

36

36

Karbantartás

36

32

szaktanterem

156

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

96

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

Gépjárművek felépítése,
144 152 128 448 Oktatási
intézmény és
szerkezete, szerelése,
Külső
3680-11 ellenőrzése
gyakorlati
(járműkarosszéria-készítő,
képzőhely
szerelő)
Gépjárművek szerkezeti
1.0/3680-11 felépítése, működése,
ellenőrzése

144

Gépjárművek szerkezeti
2.0/3680-11 felépítése, működésének,
ellenőrzésének gyakorlata

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

Szaktanterem/gya
korlati képzőhely

128

152

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

32

32

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

448

Tanműhely/gyako
rlati képzőhely

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

megnevezése

Óraszám
1/11. év

2/12. év

e

e

Általános gépészeti munka- 36
0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
1.0/0110-11 Elsősegélynyújtás,

Képzési
helyszín

gy
18

36

315

Értékelési
időpont

gy
Oktatási
intézmény

tanterem

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete
Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

tanterem/
tanműhely

18

Járműfényező feladatai

432 710 192 844 Oktatási

Anyagok megismerése

72

intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely

0596-06

1.0/0596-06

72

Általános szakmai ismeretek 108
2.0/0596-06 elsajátítása

16

32

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely
Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

64
72

64

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

Felület-előkészítési
4.0/0596-06 technológiák elsajátítása

108 108 32

128

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

Felület-előkészítési
5.0/0596-06 technológiák alkalmazása

144

384

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

3.0/0596-06

Általános feladatok végzése

Fényezési technológiai
6.0/0596-06 ismeretek elsajátítása

108

Fényezési technológiák
7.0/0596-06 alkalmazása
Karbantartási, tisztítási
8.0/0596-06 munkálatok
Általános vállalkozási
0886-06 feladatok
1.0/0886-06

Általános vállalkozási
feladatok

36

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

80
278

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

236

Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely
Szaktanterem/tan
műhely/gyakorlati
képzőhely

36
18

32

16

Oktatási
intézmény

18

32

16

Szaktanterem/tan
műhely

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

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

Óraszám
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Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

azonosítója

megnevezése

1/11. év

2/12. év

e

e

Általános gépészeti munka- 36
0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

gy

gy
Oktatási
intézmény

18

tanterem

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

tanterem/
tanműhely

18

144 432

Oktatási
intézmény

36

90

tanterem/
rajzterem

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret,
3.0/6361-11 anyagvizsgálat

36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

36

198

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

90

szaktanterem/
tanműhely

Gépészeti alapozó
6361-11 feladatok
1.0/6361-11

Műszaki
dokumentációk

Fémek alakítása
4.0/6361-11
5.0/6361-11 Alapszerelések végzése

3681-11

A felület-előkészítés
feladatai

144 170 96

intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely
tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

108 134 64

396

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

A felületbevonás
kivitelezése, utókezelése

144 108 96

384 Oktatási

Felületbevonó anyagok

36

A felület-előkészítés kézi és
2.0/3681-11 gépi technológiái

3682-11

460 Oktatási

64

A felület-előkészítés anyagai, 36
1.0/3681-11 eszközei, szerszámai

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

36

1.0/3682-11

317

32

32

intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely
tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

képzőhely

A felületbevonás
2.0/3682-11 technológiai ismeretei

72

36

A felületbevonás
36
3.0/3682-11 technológiáinak alkalmazása

72

4.0/3682-11

Karbantartás feladatai

Szakmai képzés munkajogi
és kommunikációs
3683-11 ismeretei
1.0/3683-11 Kommunikációs ismeretek
2.0/3683-11

64

Általános jogi- és munkajogi
ismeretek

32

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

320

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

32

16

Oktatási
intézmény és
Külső
gyakorlati
képzőhely

9

8

16

Tanterem/gyakorl
ati képzőhely

9

24

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanterem

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

megnevezése

Óraszám
1/9. év
e

Általános gépészeti munka-, 36
0110-11 baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete
Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata
6361-11

gy
18

2/10. év
e

gy

3/11. év
e

gy

Képzési
helyszín
Oktatási
intézmény

Értékelési
időpont
A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

tanterem

36

18

Gépészeti alapozó feladatok 144 432

318

tanterem/
tanműhely

Oktatási
intézmény

A képzés
befejezését
követően

záróvizsga

1.0/6361-11

36

90

tanterem/
rajzterem

18

36

szaktanterem/
tanműhely

Anyagismeret, anyagvizsgálat 36

18

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Fémek alakítása

36

198

tanterem/
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

90

szaktanterem/
tanműhely

0

18

Műszaki
dokumentációk

2.0/6361-11 Gépészeti alapmérések
3.0/6361-11

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

36

126 32

36

32

32

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

18

126

Oktatási
intézmény/K
ülső
gyakorlati
munkahely
szaktanterem/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

32

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

252 306 160 640 Oktatási

A képzés
intézmény és befejezését
Külső
követően
gyakorlati
záróvizsga
képzőhely

Karosszérialakatos feladatai
0594-06
1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

54

36

szaktanterem

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

54

36

szaktanterem

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

36

58

szaktanterem

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

18

szaktanterem

18

szaktanterem

5.0/0594-06

Karosszéria hegesztési
ismeretek

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek
7.0/0594-06

18

Szerelési gyakorlatok I.

Karosszéria javítási
8.0/0594-06 gyakorlatok

szaktanterem

18
54

100

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

144

472

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Kézi forgácsolási gyakorlatok

36

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Karosszérialakatos hegesztési
10.0/0594-06 gyakorlatok

36

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

36

9.0/0594-06

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

319

68

tanműhely/

gyakorlati
képzőhely

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

54

Általános vállalkozási
0886-06 feladatok
1.0/0886-06

Általános vállalkozási
feladatok

szaktanterem

12
18

32

16

Oktatási
intézmény

18

32

16

tanterem/
szaktanterem

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

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

Járműkarosszéria-készítő, szerelő
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9. év
e

Általános gépészeti munka- 36
0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

e

gy

3/11. év
e

gy

Értékelési
időpont

Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga
tanterem

18

tanterem/
tanműhely

144 432

Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga

Műszaki
dokumentációk

36

90

tanterem/
rajzterem

Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem
/
tanműhely

36

18

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati

Gépészeti alapozó
6361-11 feladatok

2.0/6361-11

18

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

1.0/6361-11

gy

2/10. év

Képzési
helyszín

Anyagismeret,
3.0/6361-11 anyagvizsgálat

320

képzőhely

Fémek alakítása

36

198

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Alapszerelések végzése

18

90

szaktanterem
/
tanműhely

Gépészeti kötési feladatok

0

18

4.0/6361-11

5.0/6361-11

36

126 32

36

32

32

0220-11

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

18

126

32

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Gyártósori szerelő feladatai

108 252 96

560 Külső

Minőségirányítás

12

24

76

Műszaki
alapismeretek

54

48

Gyártási ismeretek

30

156 72

452

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

Karbantartás

12

24

12

32

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

144 72

96

96

Oktatási
intézmény
és Külső
gyakorlati
képzőhely

144

96

12

A képzés
gyakorlati befejezését
képzőhely követően
záróvizsga

1.0/3679-11

4.0/3679-11

Gépjárművek szerkezeti
1.0/3680-11 felépítése, működése,
ellenőrzése
Gépjárművek szerkezeti
2.0/3680-11 felépítése, működésének,
ellenőrzésének gyakorlata

72

Szaktantere
m/gyakorlati
képzőhely

96

Összesen: 180 468 288 450 224 688
Jelmagyarázat:

321

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely
szaktanterem

3.0/3679-11

Gépjárművek felépítése,
szerkezete, szerelése,
3680-11 ellenőrzése
(járműkarosszéria-készítő,
szerelő)

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

3679-11

2.0/3679-11

Oktatási
intézmény/
Külső
gyakorlati
munkahel
y

Tanműhely/g
yakorlati
képzőhely

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

e = elmélet
gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
Járműfényező
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9. év
e

Általános gépészeti munka- 36
0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

gy

2/10. év
e

gy

3/11. év
e

gy

tanterem

tanterem/
tanműhely

18

Járműfényező feladatai

198 396 234 486 192 672 Oktatási

A képzés
intézmény befejezését
és Külső
követően
gyakorlati záróvizsga
képzőhely

Anyagok megismerése

72

54

48

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

Általános szakmai ismeretek 36
2.0/0596-06 elsajátítása

54

48

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

0596-06

1.0/0596-06

Általános feladatok végzése

72

36

64

3.0/0596-06
Felület-előkészítési
4.0/0596-06 technológiák elsajátítása

54

Felület-előkészítési
5.0/0596-06 technológiák alkalmazása
Fényezési technológiai
6.0/0596-06 ismeretek elsajátítása
Fényezési technológiák
7.0/0596-06 alkalmazása

Értékelési
időpont

Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga

18

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

Képzési
helyszín

54

144

36

72

144

322

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

48

216

288

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely
Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

48

180

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

288

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

Karbantartási, tisztítási
8.0/0596-06 munkálatok

36

54

Általános vállalkozási
0886-06 feladatok
1.0/0886-06

Általános vállalkozási
feladatok

32

Szaktantere
m/tanműhely
/gyakorlati
képzőhely

18

32

16

Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga

18

32

16

Szaktantere
m/tanműhely

Összesen: 234 414 234 504 224 688
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
Megjegyzés:
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot.
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.

Járműkarosszéria-előkészítő, -felületbevonó
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9. év
e

Általános gépészeti munka- 36
0110-11 , baleset-, tűz- és
környezetvédelmi feladatok
Elsősegélynyújtás,
1.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem elmélete

3.0/6361-11

e

gy

3/11. év
e

gy

Értékelési
időpont

Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga
tanterem

18

tanterem/
tanműhely

144 432

Oktatási
A képzés
intézmény befejezését
követően
záróvizsga

Műszaki
dokumentációk

36

90

tanterem/
rajzterem

Gépészeti alapmérések

18

36

szaktanterem
/
tanműhely

Anyagismeret,
anyagvizsgálat

36

18

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Gépészeti alapozó
6361-11 feladatok

2.0/6361-11

18

36

Elsősegélynyújtás,
2.0/0110-11 munkabiztonság,
környezetvédelem gyakorlata

1.0/6361-11

gy

2/10. év

Képzési
helyszín

323

Fémek alakítása

36

198

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

Alapszerelések végzése

18

90

szaktanterem
/
tanműhely

4.0/6361-11

5.0/6361-11

3681-11

1.0/3681-11

2.0/3681-11

3682-11

A felület-előkészítés
feladatai

18

A felület-előkészítés anyagai,
eszközei, szerszámai

A felület-előkészítés kézi és
gépi technológiái

18

144 216 96

72

32

72

216 64

384 Oktatási

A képzés
intézmény befejezését
és Külső
követően
gyakorlati záróvizsga
képzőhely
tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

384

A felületbevonás
kivitelezése, utókezelése

144 216 96

288 Oktatási

Felületbevonó anyagok

72

32

A felületbevonás
technológiai ismeretei

54

36

32

A képzés
intézmény befejezését
követően
és Külső
gyakorlati záróvizsga
képzőhely

1.0/3682-11

2.0/3682-11

A felületbevonás
3.0/3682-11 technológiáinak alkalmazása
4.0/3682-11

Karbantartás feladatai

18

2.0/3683-11

Kommunikációs ismeretek
Általános jogi- és munkajogi
ismeretek

240

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

16

16

tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

18

32

16

Oktatási
intézmény
és Külső
gyakorlati
képzőhely

18

8

16

Tanterem/gy
akorlati
képzőhely

24

Összesen: 180 468 288 450 224 688

324

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

48

162

Szakmai képzés munkajogi
és kommunikációs
3683-11 ismeretei

1.0/3683-11

tanterem/
szaktanterem
/
tanműhely/
gyakorlati
képzőhely

tanterem

A képzés
befejezését
követően
záróvizsga

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

II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

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

1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

36 óra
18 óra

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

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Feladatprofil

325

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

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

Tananyagegységek

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

x

x

x

x

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó
szabályokat

x

Együttműködik a munka- tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában

x

Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban

x

Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat

x

Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

x

szakmai ismeretek

A

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok

x

B

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei

x

B

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei

x

A

A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési
utasításai

x

B
A
A
A
A
C

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

x
x
x
x
x
x

326

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

típus

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

Tananyagegységek

x

x
x

szakmai készségek

5

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

3

Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz
kapcsolódó
színjelölések értelmezése

5

jelképek,

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

szint

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

Tananyagegységek

x
x
szimbólumok,
x

5

Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata

4

Elsősegélynyújtás

x
x

x
x

Személyes kompetenciák

Döntésképesség
Határozottság
Felelősségtudat

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

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

Tananyagegységek

x
x
x

Társas kompetenciák

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

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

Tananyagegységek

Irányíthatóság
Irányítási készség

x
x

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

Módszerkompetenciák

Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság

1.5

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

Tananyagegységek

x

x
x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Demonstráció
Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gyakorlati feladat bemutatása
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1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem elmélete: 36 óra
A munkavédelem területei
A balesetek fajtái
Foglalkozási megbetegedések
Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása
A munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkáltató jogai és kötelezettségei
A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
A munkahely biztonságos kialakításának követelményei
Az időszakos felülvizsgálatok
Ergonómiai követelmények
Létrák, állványok biztonságos használatának előírásai
Szimbólumok, biztonsági jelzések
Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Egyéni és kollektív védelem
Munkaegészségügy
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzveszélyes anyagok
Tűzvédelmi szabályok
− Gyakorlat
2.0/0110-11 Elsősegélynyújtás, munkabiztonság, környezetvédelem gyakorlata: 18 óra
A munkakörnyezet kialakítása
A gépek, berendezések használati és kezelési utasításai
Az egyéni védőeszközök használata
A biztonsági adatlapok értelmezése
Tűzvédelmi előírások
A tűz jelzése
Teendők tűz esetén
Tűzoltó berendezések használata
Hulladékok, veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása
A környezetszennyezés formái
Az elsősegélynyújtás általános szabályai
Elsősegélynyújtás:törés esetén
Elsősegélynyújtás vérzések esetén
Villamos áram okozta sérülések
Veszélyes anyagok okozta sérülések

1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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2.

A modul azonosítója és megnevezése
6361-11 Gépészeti alapozó feladatok

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

144 óra
432 óra

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

30 fő
12 fő

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

Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
készít, olvas, értelmez
Egyszerű
alkatrészről
szabadkézi
vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez

x

x

x
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3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

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

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

Előrajzol
szükség
szerint
a
dokumentáció alapján
Tanulmányozza és értelmezi az
általános gépészeti anyagokra és
alkatrészekre vonatkozó információkat

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását,
az
ahhoz
szükséges
anyagokat,
segédanyagokat,
előre
gyártott
elemeket,
gépeket,
szerszámokat,
mérőeszközöket,
felfogóés
befogóeszközöket, védőfelszereléseket

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Feladatprofil

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

Kiválasztja az általános, gépészeti célú
anyagok és alkatrészek közül a
feladatnak megfelelőt
Meghatározza
a
szükséges
anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket
végez általános eszközökkel
Általános
roncsolásos
és
roncsolásmentes
anyagvizsgálatokat
végez
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal
Alakítja
a
munkadarabot
gépi
forgácsoló alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást
végez
kézi
alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Alapszerelési
műveleteket
végez,
oldható és nem oldható kötéseket készít
Korrózióelleni védőbevonatot készít
Közreműködik a minőségbiztosítási
feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Tananyagegységek
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x

x

x

x

B

C
A
A
A

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

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

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

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

4.0/6361-11 Fémek alakítása

B
C
D
A

Szakmai ismeretek

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Típus

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Mérési utasítások értelmezése
Mértékegységek ismerete
Ipari anyagok mechanikai
tulajdonságai
Ipari anyagok hőtechnikai
tulajdonságai
Ipari anyagok villamos
tulajdonságai
Ipari anyagok korróziós
tulajdonságai
Ipari anyagok technológiai
tulajdonságai
Ipari anyagok egyéb jellemzői
Ipari vasötvözetek és
tulajdonságaik
Könnyűfém ötvözetek és
tulajdonságaik
Színesfém ötvözetek és
tulajdonságaik
Ötvözőanyagok hatása az
anyag tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek
Szabványos könnyűfém
ötvözetek
Szabványos színesfém
ötvözetek
Műszaki mérés eszközeinek
ismerete
Hosszméretek mérése és
ellenőrzése
Szögek mérése és ellenőrzése

x
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

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

Alak- és helyzetpontosság
mérése és ellenőrzése
Anyagvizsgálatok
Előrajzolás
Reszelés, fűrészelés, köszörülés
Élkiképzés
Képlékenyalakítás
Hajlítás
Nyújtás
Egyengetés
Kézi és gépi forgácsolás
Gépi forgácsolás szerszámai
Gépi forgácsoló alapeljárások
gépei
Forgácsolási alapfogalmak
Esztergálás
Furás, furatmegmunkálás
Marás
Köszörülés
Minőségbiztosítási
alapismeretek
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek
biztonsági ismeretei
Gépüzemeltetés
munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás
munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek
üzembiztonsági szabályai
Hegesztési alapismeretek
Hegesztő berendezések és
eszközök
Gázhegesztés és lángvágás
Ívhegesztés
Korrózióvédelem alapeljárásai
és eszközei

x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

4.0/6361-11 Fémek alakítása

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Szakmai ismeretek

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Típus

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
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4
4
5
3

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Információforrások kezelése
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése
Gépészeti alkatrészrajz készítése
Szabadkézi vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló
kéziszerszámok
és
kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek
használata
Alaphegesztési eljárások berendezéseinek,
eszközeinek használata
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata
Egyéb mérőeszközök használata

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

3
3
3
3
4
2
3
2
3
4
5

Szakmai készségek

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Szint

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Személyes kompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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x

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

x
x

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

x

4.0/6361-11 Fémek alakítása

Irányíthatóság
Határozottság

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Társas kompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x
x

x
x

2.5

3.0/6361-11 Anyagismeret,
anyagvizsgálat

4.0/6361-11 Fémek alakítása

5.0/6361-11 Alapszerelések
végzése

Gyakorlatias
feladatértelmezés
Lényegfelismerés
(lényeglátás)
Körültekintés,
elővigyázatosság

2.0/6361-11 Gépészeti
alapmérések

Módszerkompetenciák

1.0/6361-11 Műszaki
dokumentációk

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Projektmunka
Demonstráció
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Önértékelés
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
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Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
2.6

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

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

3.

A modul azonosítója és megnevezése
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0220-11 Gépészeti kötési feladatok
3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

68 óra
176 óra

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

3.4

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Általános minőségű hegesztett kötéseket készít kézi
ívhegesztéssel
Általános minőségű kötést készít gázhegesztéssel
Készít, bont, javít kemény- és lágyforrasztott kötéseket
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket
Készít, bont, javít, cserél nemoldható kötéseket (szegecs,
zsugor, ragasztott)
Fémipari alapműveleteket előkészít, elvégez
Korrózió elleni védelmet készít kötőelemeken és
fémszerkezeteken
Gyártási és szereléstechnológiai folyamatokat értelmez,
alkalmaz
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2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Feladatprofil

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Szakmai ismeretek

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

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Típus

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x
xx
x
x

x
xx
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

4
4
3
5
5
5

Szakmai készségek

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

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Szint

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x
x
x
x
x
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Szabálykövető magatartás
Biztos kéztartás
Térlátás

x

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Személyes kompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

xx
x

x

Irányíthatóság
Együttműködési készség

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Társas kompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x

Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés,
elővigyázatosság

3.5

2.0/0220-11Gépészeti kötések
készítése

Módszerkompetenciák

1.0/0220-11Gépészeti kötések
elméleti alapjai

Tananyagegységek

x

x
x

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

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

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

4.

A modul azonosítója és megnevezése
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0594-06 Karosszérialakatos feladatai
4.1

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

4.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

412 óra
946 óra

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

30 fő
12 fő

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

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

x

x

x
x

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

x

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

x

x

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

x

x

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

x

x

x

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

x

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

x

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

x

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

Felméri az elvégzendő munkákat,
megállapítja a javítás technológiai
részleteit
Védi az autó elektromos
rendszerét
Védi a javítást nem igénylő
elemeket
Megtervezi a javítás
munkafolyamatát

x

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

A munka megkezdése előtt
gondoskodik a gépjármű
megfelelő rögzítéséről

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Feladatprofil

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Tananyagegységek

x

x
x

Lebontja/visszaépíti a kárpitokat
és a szerelvényeket
Eltávolítja az akadályozó
elemeket
A díszítő elemeket leszereli
Kárpitot ki-, beszerel
Szőnyeget, belső burkolatot ki-,
beszerel
Ajtótartozékokat cserél (kilincs,
központi zárak, ablakemelő)
Ki- és beszereli az elektromos
perifériákat (pl. utastér világítás,
rádióantenna stb.)
Biztonságtechnikai
berendezéseket ki-, beszerel
(légzsákok, feszítő, biztonsági
övek stb.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

Lámpatestet cserél (ki-, beszerel)
Ki- és beszereli a hűtőket,
semlegesíti a légkondicionáló
berendezést
Ki- és beszereli a fődarabokat
Tüzelőanyag-tartályt ki-, beszerel

x

x

x

Üvegeket ki- beszerel
Első futóművet ki-, beszerel
Hátsó futóművet ki-, beszerel
Osztályozza a leszerelt elemeket
Előkészíti a döntést a javítási
technológiáról
Oldható kötéssel rögzített
karosszériaelemeket cserél
(lebont, visszaszerel)

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Feladatprofil

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok
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Karosszériaegységet összeépít
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Karosszériát ragasztással javít

x

x

x

Elvégzi a vázjavítást
Sérült karosszériaelemeket
egyenget hidegen
Sérült karosszériaelemeket
egyenget melegen
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Utastérváz kereteket nyomatással
méretre állít
Sérült karosszériaelemet
ónozással javít
Javítóívet cserél

x

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

x

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

x

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

x

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Műanyag lökhárítót cserél
Első, hátsó sárvédőt cserél
Motorház- és csomagtér fedelet
cserél
Oldalajtókat cserél
Vonóhorgot szerel
Kipufogót cserél
Nemoldható kötéssel rögzített
karosszériaelemeket cserél
(lebont, visszaszerel)

Feladatprofil

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

Tananyagegységek
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10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.
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Védőelemeket javít
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Méretre állítja a
karosszériaelemeket
Karosszériát méretre húzat
Karosszériát vonalba állít
Elvégzi a kézi forgácsolást
(ponthegesztések lefúrása,
Karosszéria részelemeket készít
(pl. küszöb, lemezfolt)
Elvégzi a hegesztési
munkálatokat
Beméri, és méretre állítja a
futómű felfüggesztési pontjait
Elvégzi az alváz- és
üregvédelmet, valamint
helyreállítja a zajvédelmet a
javítás helyén
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Szelektív hulladékgazdálkodást
folytat

x
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x
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x

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

x

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

x

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

x

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

x

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

Küszöböket cserél

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Feladatprofil

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Tananyagegységek
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Matematikai alapfogalmak
Fizikai alapfogalmak
Metallurgiai alapismeretek
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C
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B
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Acélminőségi ismeretek
Kémiai alapismeretek
Alapanyagok (fa, üveg,
műanyag, alumínium,
Speciális anyagok
(öntőgyanták, szintetikus
Oldható kötések
Szegecskötések
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B
B

Ragasztott kötések
Forrasztott kötések
Hegesztett kötések

C

Fogaskerékhajtás és
szíjhajtás
Csigahajtás
Karosszérialakatos gépi
eszközök (emelő, hajlító,
Karosszérialakatos kisgépek
(csavarozók, fúrógépek,
Karosszérialakatos
szerszámok (kalapács, ülék,
Mechanika
Dinamika és kinematika
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12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Típus

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Tananyagegységek

C

B
Veszélyeshulladék-kezelés

Szint

2

Szakmai készségek

ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció
x

x
x

x
x

x

x

x
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6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

x
x
x
x

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

x
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x
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x

Tananyagegységek

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.
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12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

x
x

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

x

x

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

x

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

x

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

x

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

B
x

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

C
C
Kisebb karosszériajavítási
technológiák
Koccanásos sérülések
Részelem és elemcserés
javítások (korrózió miatt)
Anyagokkal kapcsolatos
veszélyek és ártalmak
Veszélyes munkafolyamatok,
technológiák
Hulladék fogalma
Szelektív hulladékgyűjtés

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

B
x

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

Hibafeltárás, diagnosztika
x

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

B
x

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

Megmunkálási alapismeretek

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

B

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

B
B
Szakmai ismeretek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Típus

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Tananyagegységek

4
5
4
3
4
3
5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

x

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

x

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

4

x

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

4
4
3

x

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

4

x

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

3

x

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

4
5

x

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

3
4

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

3

Szakmai szoftver üzemeltetése
Olvasott köznyelvi szöveg
megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása
írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni
megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg
megértése
Szakmai nyelvi íráskészség,
fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakkifejezések használata
Idegen nyelvű géphasználati
feliratok értelmezése, megértése
Információforrások kezelése
Szakmai műszaki rajz olvasása,
értelmezése
Hegesztési varrattípusok
jelképeinek értelmezése
Munka-, környezet- és
tűzvédelemmel kapcsolatos
jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Karosszérialakatos
kéziszerszámok használata

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

4
4

Szakmai készségek

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Szint

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Tananyagegységek
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9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.
x

3

Pneumatikus kézi kisgépek
használata (pl. csavarozó,
csiszológép)
Gépjármű emelő berendezések
használata
Húzató- vagy nyomatókészülékek használata
Kézi és gépi hajlító gépek
használata
Kézi és gépi lemezvágó gépek
használata
Egyengető padok használata
Egyengető rendszerek használata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5
5
5
5
4
3
5
5
5
5

x

x
x
x

Lánghegesztő berendezések
használata
Gázhegesztő berendezések
használata
Ívhegesztő berendezések
használata
Ponthegesztők használata
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12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

x

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

x

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

x

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

x

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

Elektromos kézi kisgépek
használata (pl. csavarozó,
fúrógép, sarokcsiszoló-gép,
lemezolló)

Szakmai készségek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

5

Szint

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

Állóképesség
Látás
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Döntésképesség
Precizitás
Testi erő
x
x
x
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9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok
10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok
11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.
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Tananyagegységek

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

x

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Tananyagegységek

x

4.5
5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

x

x

x
x
x
x
x

x

Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
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A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
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8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok
9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok
10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok
11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.
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12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

5.0/0594-06 Karosszéria hegesztési ismeretek

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

x

12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.

11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.

10.0/0594-06 Karosszéria hegesztési gyakorlatok

x
x
x
x
x

9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok

x

8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok

x

7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.

x

6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek

4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek

Logikus gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Módszeres munkavégzés
Figyelem összpontosítás
3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek

Módszer kompetenciák
2.0/0594-06 Szerelési ismeretek

Segítő készség
Közérthetőség

1.0/0594-06 Szakmai ismeretek

Társas kompetenciák

x

Tananyagegységek

x

x

x

Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Munkafolyamat lépéseinek rögzítése begyakorlással
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/0594-06 Szakmai ismeretek: 90 óra
Járműismeret (gépjárművek fogalma, csoportjai, kocsiszekrény, burkolóelemek,
felépítmények stb.)
A karosszérialakatos szakmában alkalmazott anyagok (vas-szén ötvözetek, könnyűfémek,
színesfémek, műanyagok, egyéb anyagok), segédanyagok
Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások technológiái (javítási
lépések sorrendjei)
Sérülések felmérésének módjai, kis-, közepes, és nagyjavítások
2.0/0594-06 Szerelési ismeretek I.: 90 óra
Gépjármű utasterek motorterek, csomagterek kárpitozott elemeinek, kárpitjainak ki- és
visszaszerelési technológiái
Szerelvények (műszerfal), ajtótartozékok (kilincs, központi zárak, zárak, ablakemelők)
szerelési módjai
A végrehajtáshoz szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok
Járművek világításának (külső és utastér), áramellátásának, irányjelző berendezéseinek, egyéb
elektromos rendszereinek (ablakemelés, központi zár, riasztó, stb.) javításhoz szükséges
mértékű megbontási , visszaszerelési ismeretek
Hűtők, légkondicionáló berendezések, valamint biztonságtechnikai berendezések (légszákok,
elektromos övfeszítők stb.) szerelési ismeretei
Gépjárművek alépítményeinek kialakítási módjai, futóművek felépítése, vizsgálóberendezései
Gépjármű fődarabok (futóművek, motorok) működésének, beállításának ismerete a javítás
utáni szerelési műveleteket követően
Gépjárművek szélvédőinek, oldalüvegeinek rögzítési módjai, azok szerelési technológiáinak
ismerete
Gépjárművek tüzelőanyag tartályainak elhelyezése a karosszérián, ezekkel kapcsolatos
szerelési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek
Járműkarosszériák javítása témakörön belül az oldható kötéssel rögzített karosszériaelemek
(első és hátsó sárvédők, motor és csomagtér tetők, első és hátsó lökhárítók stb.) le- és
visszaszerelési technológiáinak megismerése
A végrehajtáshoz szükséges eszközök, szerszámok, segédanyagok használatával kapcsolatos
ismeretek
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3.0/0594-06 Karosszéria javítási ismeretek: 94 óra
Vázépítési rendszerek, vázépítéshez használt szerkezeti elemek anyagainak, tulajdonságainak,
beépítési szabályainak megismerése
Korszerű ragasztási technológiák megismerése, műanyag karosszériák javítása ragasztással,
feszített lemezburkolatok rögzítése ragasztott kötéssel
A méretre állítás fogalma, illeszkedése a technológiai sorban
Az alkalmazás szükségességének indokai (elemek közötti rések párhuzamossága, szimmetriai
előírások stb.)
Javítások utáni felületvédő, felületkezelő eljárások ismerete
Utastérfülkék zajvédelméhez használt anyagok, ezek beépítési módjai, helyreállítás során
használt eszközök, szerszámok
A javításokhoz használt eszközök, szerszámok, berendezések, anyagok, segédanyagok és
szerszámok ismerete
Vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
4.0/0594-06 Kézi forgácsolási ismeretek: 18 óra
Az egyes forgácsolási technológiákhoz használt szerszámok, mérőeszközök ismerete
Mérés, ellenőrzés, előrajzolás technológiái
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés,
dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás) technológiáinak, gépi
berendezéseinek, karosszérialakatos alkalmazási területeinek, biztonságtechnikai előírásainak
megismerése
Forgács nélküli alakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés, stb.)
alkalmazásának megismerése a karosszérialakatos szakmában, alkalmazott gépek, eszközök,
szerszámok
A megmunkálásokra alkalmas és járműkarosszériákhoz használatos anyagok
Alkalmazási területek
5.0/0594-06 Karosszérialakatos szerelési ismeretek: 18 óra
Hegesztés fogalma, hegeszthető anyagok
Az ívhegesztés villamosságtani alapjai
Az egyes hegesztő eljárások (inert és aktív védőgázos ívhegesztések, bevont elektródás
ívhegesztések, argon védőgázos wolfram- és fogyóelektródás ívhegesztések, ponthegesztések,
lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) technológiáinak, berendezéseinek,
segédanyagainak, használati területeinek szakma specifikus átismétlése és kiegészítése
A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai (munka-, tűz- és környezetvédelmi) előírások,
alkalmazási követelmények
6.0/0594-06 Környezetvédelmi ismeretek: 36 óra
A szelektív hulladékgazdálkodás szükségességének megismerése
A karosszérialakatos tevékenység végzése során keletkező hulladékok, ezek csoportosítása
Szelektív hulladékgyűjtés végzése karosszérialakatos műhelyben, a keletkezett hulladék
kezelése, elszállíttatása
12.0/0594-06 Szerelési ismeretek II.: 66 óra
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Járműkarosszériák javítása témakörön belül a nem oldható kötéssel rögzített
karosszériaelemek (első és hátsó sárvédők, homlokfalak, hátfalak, ajtóborítások stb.) le- és
visszaszerelési technológiáinak megismerése
A végrehajtáshoz szükséges eszközök, szerszámok, segédanyagok használatával kapcsolatos
ismeretek
− Gyakorlat
7.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok I.: 154 óra
Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges mértékű
megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének begyakorlása karosszérialakatos
tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben
Döntésképesség megalapozása a kiszerelt fődarab alkatrészek használhatóságának
minősítéséhez
Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technikáinak
elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben
Jártasság megszerzése a karosszérialakatos szerszámok használatát illetően
Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési
technikáinak elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben
Jártasság megszerzése a karosszérialakatos szerszámok, hegesztő berendezések használatát
illetően
8.0/0594-06 Karosszéria javítási gyakorlatok: 616 óra
Vázsérülések hibamegállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a
javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében
Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és
begyakorlása karosszériajavító műhelyben
Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése,
küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások stb.)
elsajátítása, begyakorlása
Szolgáltató karosszériajavítási tevékenység végzése karosszérialakatos szakműhelyben
Műanyag karosszéria-elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással történő javítási
technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben
Karosszéria-javítás utáni tevékenység (karosszériát vonalba állít, karosszéria-elemeket
méretre állít) munkafolyamatának elsajátítása, begyakorlása
Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai
folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, használata
Védőanyagok megválasztása
Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, illesztés,
beszerelés, rögzítés stb.) begyakorlása
9.0/0594-06 Kézi forgácsolási gyakorlatok: 36 óra
Előrajzolási feladatok, mérési feladatok, valamint kézi forgácsolási feladatok (darabolás,
fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás,
menetfúrás) begyakorlása, végzése
A forgácsoláshoz szükséges kéziszerszámok használatának elsajátítása készség szinten
Kézi forgácsolások alkalmazása a karosszéria-javítások során
Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés,
stb.) megismerése, begyakorlása, végzése karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben

357

Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült
javító darabok beépítése
10.0/0594-06 Karosszérialakatos hegesztési gyakorlatok: 36 óra
MIG és MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása
A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos
tanműhelyben, szakműhelyben
Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása hegesztő műhelyben
Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti stb.) begyakorlása
A hegesztési eljárások alkalmazása -különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek
hegesztésére- gépjárművek javítása során karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben
Ellenállás hegesztő eljárások -különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- begyakorlása
hegesztő műhelyben
Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása
Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti stb.) begyakorlása
A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos
tanműhelyben, szakműhelyben
Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének megismerése
Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások elsajátítása
Lánghegesztés végzése karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben
Pontmelegezés alkalmazása
A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, technológiájának
megismerése
Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása
Technológiák alkalmazása a karosszériajavító tevékenység során karosszérialakatos
tanműhelyben, szakműhelyben
11.0/0594-06 Szerelési gyakorlatok II.: 104 óra
Karosszérialakatos szakműhelyben a gépjárművek rögzítési módjainak megismerése, javítási
technológiához történő választása, a rögzítés folyamatának, biztonságtechnikájának
elsajátítása
Különféle járműveken a rögzítések (kiékelés, bakolás, rögzítő fékezés, húzató padra,
egyengető rendszerre történő felfogatás) gyakorlása szakműhelyben
Gépjármű utasterek motorterek, csomagterek kárpitozott elemei, kárpitjai ki- és
visszaszerelési technológiáinak gyakorlása szakműhelyben
Szerelvények (műszerfal), ajtótartozékok (kilincs, központi zárak, zárak, ablakemelők)
szerelési módjainak gyakorlása
A végrehajtáshoz szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok használatának
begyakorlása
Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák (lámpatestek,
irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, légkondicionáló berendezések és
biztonságtechnikai berendezések (utastér biztonsági berendezései, riasztók stb.) szükséges
mértékű megbontásának, visszaépítésének begyakorlása iskolai szaktanműhelyben, végzése
karosszérialakatos műhelyben
A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének begyakorlása karosszérialakatos
tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben
Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása
Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, tűzvédelmi előírásainak
elsajátítása
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4.7

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

5.

A modul azonosítója és megnevezése
0596-06 Járműfényező feladatai

5.1

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

5.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

624 óra
1554 óra

5.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:
5.4

30 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

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

Tananyagegységek
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Lemossa a járművet
Olaj, kátrány és egyéb szennyeződést,
díszlécragasztót, fóliát eltávolít
Alváz- és üregvédelmet ellenőriz, vagy
javít

x

8.0/0596-06 Karbantartási, tisztítási munkálatok

7.0/0596-06 Fényezési technológiák alkalmazása

6.0/0596-06 Fényezési technológiai ismeretek elsajátítása

5.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák alkalmazása
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kőfelverődés elleni védelmet ellenőriz,
vagy javít

x
x

Fényezett felületet políroz
Polírozás előtt műanyag felületeket
maszkol

x

Polírozás
után
maszkot,
pasztamaradványokat eltávolít

x

Átadás előtti tisztítást végez

x

Gépkocsit mozgat

x

x
x

Előkészíti, és üzembe helyezi a
szükséges eszközöket, gépeket
Felületet tisztít (zsír- és por mentesítés)
Oxidmentesít
(csiszol,
vagy
szemcseszór)
Csiszolt
felületet
zsírtalanít,
szilikonmentesít
Kitakarást végez
Fényezendő
felület
anyaga
és
Fényezendő felületet csiszol
Eltávolítja a régi festékréteget
Rozsdát mechanikus úton eltávolít
A tiszta fémfelületekre alapozót hord
fel

4.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák elsajátítása

3.0/0596-06 Általános feladatok végzése

2.0/0596-06 Általános szakmai ismeretek elsajátítása

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Feladatprofil

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
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Műanyag felület esetén lúgos vízzel
lElvégzi i a á műanyag
ll ő i hőkezelését
(temperálás)

x
x

x

Műanyag alapozást végez
Kittelő anyagot felhasználásra előkészít

x

x

x

x

x
x

Javított felületre kittet felhord
Üvegszál erősítésű poliészter kittet
felhord
Kittelt
felületet
csiszol,
egyenetlenséget,
karcmentességet
ellenőriz
Csiszolt felületet tisztít (zsírtalanítás,
portalanítás)

x
x
x
x

x

x

A fémig csiszolt részekre korróziógátló
alapozót hord fel
Simító kittelést végez
Kittelt felületet csiszol, majd tisztít
(zsírtalanítás, portalanítás)

x
x

Szóró kittelés anyagát előkészíti
Szóró kittelést végez
Szórókittelt felületet csiszol, majd
tisztít (zsírtalanítás, portalanítás)
Töltőalapozó anyagot előkészít
Töltőalapozást végez
Melléfényezéshez felületet előkészít
(tisztít, csiszol, mattít, fémre kopott
felületet szigetel)
Illesztéseket tömít

8.0/0596-06 Karbantartási, tisztítási munkálatok

7.0/0596-06 Fényezési technológiák alkalmazása

6.0/0596-06 Fényezési technológiai ismeretek elsajátítása

5.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák alkalmazása

4.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák elsajátítása

3.0/0596-06 Általános feladatok végzése

2.0/0596-06 Általános szakmai ismeretek elsajátítása

Feladatprofil

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Tananyagegységek

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
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x

x

Kőfelverődés készítéséhez kiragaszt
Kőfelverődés anyagát felhordja
Beazonosítja a színt, meghatározza a
Receptúrát kiválaszt
Meghatározza a festés anyagigényét

x

8.0/0596-06 Karbantartási, tisztítási munkálatok

7.0/0596-06 Fényezési technológiák alkalmazása

6.0/0596-06 Fényezési technológiai ismeretek elsajátítása

5.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák alkalmazása

4.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák elsajátítása

3.0/0596-06 Általános feladatok végzése

2.0/0596-06 Általános szakmai ismeretek elsajátítása

Feladatprofil

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Tananyagegységek

x
x

x

x

x

x

x
x

x

Beállítja a festék paramétereit, kiméri a
festék összetevőit
Felhasználandó anyagokat megszűr,
színt kever
Mintalemezt fúj

x
x

x

x

x

x
x

Színt ellenőriz, ha kell korrigál

x
x

Felületet szilikonmentesít, tisztít
Fényezőkabint előkészít, kezel

x

x

Fényezőanyagot
felhasználásra
előkészít
Fém- és műanyag felületet fényezésre
előkészít
Előkészített felületet színre fúj

x
x

x
x

Beállítja a szórópisztoly szórásképét
Szórónyomást állít

x

x

x

x
x

Színre fújt felületet lakkoz
Fényezett felületet szárít
Dekorációs fényezést készít

x
x

Eltávolítja a kitakarás maszkját

x

x

Kijavítja a fényezési hibákat

x

Egyneműsíti (velírozza) a csatlakozó
elemeket

x
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Feladatprofil

Kéziszerszámokat,
karbantart

Járművet ápol, festési,
műveletet előkészít
fényezési

Munkaterületet és eszközöket tisztán
tart, karbantart

363
x

Tananyagegységek

csiszológépeket

x
x

8.0/0596-06 Karbantartási, tisztítási munkálatok

7.0/0596-06 Fényezési technológiák alkalmazása

6.0/0596-06 Fényezési technológiai ismeretek elsajátítása

5.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák alkalmazása

4.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák elsajátítása

3.0/0596-06 Általános feladatok végzése

2.0/0596-06 Általános szakmai ismeretek elsajátítása

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Tananyagegységek

x

Szórópisztolyt tisztít
Levegőhálózatot karbantart
Elszívó berendezést karbantart
x

Fényező kabint karbantart
x

x

x

B
B
B

Kémiai alapismeretek
Fizikai alapismeretek
Az anyagok felépítése, színe

B

C

Keverék, elegy, vegyület
fogalma
Fény, színkép, színek fogalma
Alapszínek, színárnyalatok,
színdinamika fogalma
Szervetlen vegyülettípusok
Szerves vegyülettípusok
Kémiai változások
befolyásolása
Hőtani alapismeretek
Kötőanyagok oldásával
kTapaszok
l (kittek)
f l típusai,
k
tulajdonságai (szóró, olajos,
Színezőanyagok

C
B
C
B
B
B

Kötőanyagok
Oldószerek
Hozzátétanyagok
Zsírtalanító anyagok
Rozsdaátalakító anyagok
Csiszoló- és fényesítő anyagok

x

D

Fedőpaszták

x

B

Felület előkészítéshez használt
segédanyagok
Festékeltávolítók
Egyéb segédanyagok

B
B
C
C
B
B
B
B

B
C
B

Felhasználásra kész festékek,
lakkok, zománcok

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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8.0/0596-06 Karbantartási, tisztítási munkálatok

7.0/0596-06 Fényezési technológiák alkalmazása

6.0/0596-06 Fényezési technológiai ismeretek elsajátítása

5.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák alkalmazása

4.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák elsajátítása

3.0/0596-06 Általános feladatok végzése
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Szakmai ismeretek

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Típus

C

B

Különleges hatást keltő lakkok
és zománcok
Pneumatikus nagynyomású
festékszóró berendezés
Villamos működésű,
nagynyomású festékszóró
Elektrohidraulikus festékszóró
berendezés
Szóró-szárító kabin

D

Elektroforetikus festősor

x

x

D

Elektrosztatikus
festőberendezés

x

x

E

Festőrobotok

x

x

B

Számítógépes színkeverő
szoftver

x

x

B

B

Járműfényezéshez használt
kisgépek (csiszoló, szóró, UV,
hőlégfúvó)
Járműfényezés kéziszerszámai

D

Szerelés

B

Csiszolás

B

Porlasztás, szórás fogalma

B

Polírozás

B

Fényezés gépi, kézi
berendezéseinek, és kisgépeinek
karbantartása
Előkészítő felületkikészítési és
fényezési technológiák

B
C
C

B
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Típus

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Tananyagegységek

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
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x

B

B

Tapaszolás (kittelés), töltő
alapozás technológiája (folt,
kés, ecset, szóró)
Kittcsiszolás technológiája

x
x

B

Műanyag és fafelületek
előkészítésének technológiája

B

Színmeghatározás

C
B

Összetevők mennyiségi
meghatározása kód alapján
Színadagolás sorrendje

B

Keverési technológia

B

Nagynyomású festékszórás
technológiája

x

C

Elektrosztatikus festékszórás
technológiája
Elektroforetikus festési eljárás
technológiája

x

B

Túlhevített gőzzel történő
festékszórás technológiája

x

B

Oldószergőzzel történő
festékszórás technológiája

x

B

Kétalkotós festékek szórása
technológiája

x

B

Kiegészítő és díszítő festés
technológiája

x

B

Helyi javítások technológiája

C

x
x
x
x

x

x

x

x

x
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Típus

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Tananyagegységek

Típus

B

B

B

B

B
Szakmai ismeretek

Karbantartó javítás
technológiája
Teljes bevonatrendszer
felújításának technológiája
Anyagokkal kapcsolatos
veszélyek és ártalmak
Veszélyes munkafolyamatok,
technológiák
Hulladék- és veszélyesanyaggazdálkodás
x
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x
x

x
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x
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4
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x

x

x

x

x

x

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
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x
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3
4

x
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3

x
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4

4.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák elsajátítása

4

ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció
Szakmai szoftverüzemeltetés
(kezelés)
Olvasott köznyelvi szöveg
megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása
írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni
megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség,
fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg
megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakkifejezések használata
Idegen nyelvű géphasználati
feliratok értelmezése, megértése
Munka-, környezet- és
tűzvédelemmel kapcsolatos jelképek
értelmezése
Veszélyes anyagok jelképeinek
értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Pneumatikus, nagynyomású
festékszóró berendezés használata
Villamos működésű nagynyomású
festékszóró berendezés használata
Elektrohidraulikus festékszóró
berendezés használata

3.0/0596-06 Általános feladatok végzése

2

Szakmai készségek

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Szint

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
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4
1
2
5
5
5
4
3
4
5
5
3
4

Szóró-szárító kabin használata
Elektroforetikus festősor használata
Elektrosztatikus festőberendezés
használata
Számítógépes színkeverő használata
Különféle működtetésű kézi
csiszológépek használata
Különböző működtetésű
szórópisztolyok használata
Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi
csiszológép használata
Hőlégfúvó használata
UV lámpa használata

x
x
x
x
x
x

x

x

Különféle kialakítású spatulák
használata
Kézi csiszolóeszközök használata
Egyenes és profilos szélvonalzók
használata
Különféle ecsetek (poroló stb.)
használata
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x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Tananyagegységek

Társas kompetenciák
x
x

x
x
x
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Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség

2.0/0596-06 Általános szakmai ismeretek elsajátítása

Látás (színlátás)
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Megbízhatóság
Precizitás
Testi erő
1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Személyes kompetenciák

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

5.5

x
x
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x
x
x
x
x

7.0/0596-06 Fényezési technológiák alkalmazása

x
x

6.0/0596-06 Fényezési technológiai ismeretek elsajátítása

x
x
x
x
x

4.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák elsajátítása

x
x

3.0/0596-06 Általános feladatok végzése

x
x

5.0/0596-06 Felület-előkészítési technológiák alkalmazása

Logikus gondolkodás
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
A környezet tisztántartása

2.0/0596-06 Általános szakmai ismeretek elsajátítása

Módszer kompetenciák

1.0/0596-06 Anyagok megismerése

Tananyagegységek

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

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

5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
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1.0/0596-06 Anyagok megismerése: 174 óra
A járműfényezés végzéséhez szükséges fizikai és kémiai alapismeretek, a fényezés
bevonati anyagainak formái, felépítése
Színezőanyagok fajtái, tulajdonságai
A fényezéshez szükséges kötőanyagok és filmképző anyagok, alapozó, közbenső és
átvonó olajfestékek, lakkok, zománcok
Ezen anyagok alkalmazási feltételei, kötöttségei
A járművek fényezését megelőző munkák anyagai (előkészítő, előkezelő anyagok,
festékeltávolítók), a festékek konzisztenciáját befolyásoló anyagok (oldószerek, hígítók,
hozzátétanyagok)
Fa és műanyag felületek előkezelő anyagai
2.0/0596-06 Általános szakmai ismeretek elsajátítása: 138 óra
Járműápolás kéziszerszámai
Járműfényezés előkészítésének kéziszerszámai (kézi csiszolószerszámok, poroló ecsetek,
különféle kialakítású spatulák stb.)
Járműfényezéshez használt kéziszerszámok
Kézi szerszámok kiválasztása, és használatuk módozatai
Járművek ápolásának, fényezésre történő előkészítésének és fényezésének gépi
szerszámai, berendezései (mosóberendezések, csiszológépek, kitt- és festékszóró
berendezések, szárító berendezések, polírozó gépek stb.)
Gépi szerszámok megválasztása és használatuk módjai
Korróziós károk és azok megakadályozásának módjai
Festékanyagok hígítási ismeretei, viszkozitás ismerete és ellenőrzési módja
A festékfelvitel általános szempontjai
Festékfelvitel ecseteléssel, festékfelvitel sűrített levegővel és levegő nélkül (AIRLESS
technológia)
Segédműveletek, filmképzés, száradási módok
Mesterséges szárítás
Elektrosztatikus festés és porbevonás
4.0/0596-06 Felület előkészítési technológiák elsajátítása: 156 óra
Kézi és gépi magasnyomású mosóberendezés használatának technológiája
Vegyszerfelviteli eljárások
Felületek előkészítése megmunkálásra
Régi festékréteg eltávolításának technológiája
Kézi és gépi kittcsiszolási technológiák
Kézi és gépi lakkcsiszolási technológiák
Munka- és környezetvédelmi technológiák megismerése
Kittelés előtti felület előkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti védelme)
Kittek előkészítése felhordásra
Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája
Szóró kittelés technológiája
Töltőalapozás technológiája
Munka- és környezetvédelmi előírások megismerése
Járművek fényezni nem kívánt elemeinek védelme a fényezés során keletkező
szennyeződésektől
Kitakarás elvégzésének munkafolyamata
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6.0/0596-06 Fényezési technológiai ismeretek elsajátítása: 156 óra
Színrendszer, fő és komplementer színek
Festékek alkotóelemei, összetétele
Különleges hatást keltő összetevők
Festékkeverési ismeretek
Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak megismerése
Előkészítő technológiák(felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, kittcsiszolás,
töltőalapozás), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus,
elektroforetikus stb.) technológiáinak megismerése
Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak megismerése
Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés,
kittcsiszolás, szóró kittelés), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus,
elektroforetikus stb.) technológiáinak megismerése
Különleges hatások elérésének módozatai
Ábrák, szövegek elhelyezésének módjai
Takarások fontossága
Precíziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának megismerése
Kézi és gépi polírozási technológiák, polírozó anyagok megismerése
Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák megismerése, technológiák alkalmazása
során használt szerszámok, anyagok
Vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások megismerése
− Gyakorlat
3.0/0596-06 Általános feladatok végzése: 172 óra
Kézi és gépi járműápolás (mosás, szárítás, vaxolás, fényezés) technológiájának elsajátítása
A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, sárvédők, egyéb
szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró állványra történő rögzítése,
állványos mozgatás
A járműfényezés során használt eszközök és berendezések (Csiszolóeszközök, kézi és gépi
festékszóró berendezések, szárítóberendezések stb.) balesetmentes kezelésének elsajátítása
5.0/0596-06 Felület előkészítési technológiák alkalmazása: 648 óra
Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel
Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel
Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése
Csiszolási technológiák elsajátítása
Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria
elemeken
Kittelési technológiák elsajátítása
Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria
elemeken
Munka- és környezetvédelmi előírások alkalmazása az érintett technológiákra
vonatkozóan
Kitakarások és fedések végzése fényezési művelet előkészítése során
7.0/0596-06 Fényezési technológiák alkalmazása: 612 óra
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Színjelölések járműveken
A szín beazonosítás módszereinek megismerése
Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása
Környezetvédelem
Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása
Előkészítő technológiák(felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, kittcsiszolás,
töltőalapozás), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus,
elektroforetikus stb.) technológiáinak végzése
Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak begyakorlása
Előkészítő technológiák(lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés,
kittcsiszolás, szóró kittelés), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus,
elektroforetikus stb.) technológiáinak végzése
Rétegek közötti takarások gondos elvégzése
Precíziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, végzése
Fényezési hibák javítási technológiájának begyakorlása, melléfényezések elvégzése,
összepolírozása
Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a
technológiák alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata
Munka- és környezetvédelem
8.0/0596-06 Karbantartási, tisztítási munkálatok: 122 óra
A járműfényezés kézi és gépi szerszámai karbantartási ismereteinek elsajátítása, a
karbantartások elvégzése
Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése és
alkalmazása
A járműfényezés gépi berendezései (fényezőkabin, elszívók, kompresszorok, szárítók stb.)
karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése
Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése
Környezetvédelmi előírások megismerése és betartása
A fényezés munkaterületére vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírások
megismerése
Járműfényező műhely tisztántartásának elvégzése a munka- és környezetvédelmi előírások
betartása mellett
5.7

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

6.

A modul azonosítója és megnevezése
3679-11 Gyártósori összeszerelő feladatai

6.1

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

6.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

204 óra
812 óra
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6.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

30 fő
12 fő

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

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

4.0/3679-11 Karbantartás

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

Feladatprofil

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x
x

x

x

x

Oldható kötéseket létesít

x

x

Nemoldható kötéseket létesít
Alkalmazza az alapvető forgácsoló gépeket

x

x

x

x

Működteti a számjegyvezérlésű szerszámgépeket
Hidraulikai, pneumatikai elemeket javít

x

x

x

x

x

x

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

pneumatikusan

x

x

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

x

x

x

x
x

Elvégzi a napi karbantartást

x

Ellenőrzi és dokumentálja az általa elvégzett munkafeladat
d
Dokumentálja
az átadás-átvételt
Hidraulikai, pneumatikai elemeket szerel
Hidraulika rendszer hibát megállapít
Pneumatika rendszer hibát megállapít
Hidraulika rendszer hibát elhárít
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x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

4.0/3679-11 Karbantartás

Pneumatika rendszer hibát elhárít
Villamos rendszerelemeket szerel
Elektronikai rendszerelemeket szerel

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

Feladatprofil

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

B
D
B

Gyártási dokumentáció
Vonatkozó jogszabályok ismerete
Biztonsági adatlapok tartalma

C
B

B
B
C

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

C
C
C

D

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elektronikus mérőeszközök
Digitális méréstechnika
Számítógépes mérőeszközök

x

x

C

Sorozatmérés eszközei

x

C

Pneumatikus, elektromos mérőeszközök

x

x
x
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4.0/3679-11 Karbantartás

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

C
D
D
D
D

Gyártásszervezési alapfogalmak
Egyedi munkahelyes összeszerelés fogalma
Mozgó munkahelyes szerelés fogalma
Futószalag rendszerű gyártás
Automatizált szerelés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D

Munkadarab szállító berendezések

x

x

D

Munkahely mozgató rendszerek

x

x

D
D

Alkatrészellátó egységek
Szerelő egységek

x

x

x

x

D
D

Robotok
Mérő, beállító egységek

x

x

x

x

D

Ellenőrző, végellenőrző egységek

D

Ergonómiai ismeretek

D
D

Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása
Gyártósori munkahelyek kapcsolata

x

x

x

x

D

Gyártósorok irányítási rendszere

x

x

C

Az üzemeltetés eszközei és dokumentációi

x

B

Rendkívüli hibajelenségek és elhárításuk

B
D
B

Tervszerű karbantartás
TPM karbantartási rendszer
CNC-technika alkalmazása a gyártásban

C

Megmunkáló központok

x

C

Az integrált számítógépes gyártás

x

D

Rugalmas gyártórendszerek

x

D

Gyártósorok mechanikus elemei

x

D

Szíjhajtású, lánchajtású munkadarab
továbbítás

x

D
D

Palettás gyártósorok
Konvejorsorok

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
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4.0/3679-11 Karbantartás

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

4.0/3679-11 Karbantartás

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

D

Gyártósorok hidraulikus elemei

x

D
C

Sajtoló egységek
Munkadarab-befogó egységek

x

C

Munkadarab-emelő lift

x

C

Gyártósorok pneumatikus elemei

x

C

Rögzítő egységek

x

C

Tömítettség vizsgáló egységek

x

C

Csavarozó gépek

x

C

Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása

x

C
C
C
C
C
C
C

x
x

B

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

A

Speciális munkavédelmi ismeretek

B

Ipari kenőanyagok és alkalmazásuk

x

x

B
C
C

Hűtő-, kenőanyagok
Termékekkel kapcsolatos fogalmak
Minőségirányítással és minőségellenőrzéssel
kapcsolatos fogalmak
Selejttel kapcsolatos fogalmak

x

x

B
A
A
C

x

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

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

C

Belső minőségügyi felülvizsgálatok

C

Munkatársak képzésére vonatkozó
követelmények
Minőségi Kézikönyv

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

Munkautasítások használatának ismeretei
Idegenáru ellenőrzés, gyártásközi ellenőrzés,
végellenőrzés
Tömegcikkek átvételi ellenőrzése
Tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek
minőségének szabályozása, gyártásközi
Gépek, berendezések minőségképességének
vizsgálata
Ellenőrzési határok, beavatkozási határok
Ellenőrzési kártyák, szabályozó kártyák
Gépek, berendezések minőségképességének
vizsgálata
Hulladékgazdálkodás
Szerelőszerszámok
Szerelés gépei, készülékei
Anyagmozgatás, teheremelés
Szerelés, hibaelhárítás
Gépi berendezésekkel kapcsolatos
munkavédelem és biztonságtechnika
Gépek szerelésének munkabiztonsági
szabályai
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Anyagmozgatás munkabiztonsági szabályai
Emelő- és szállítógépek üzembiztonsági
szabályai
Segédenergia szerepe, előállítása, levegőelőkészítés
Nagynyomású közeg biztonságtechnikája,
berendezései
Nyomás, felület, erő, töltési sebesség stb.
Pneumatikus kör felépítése
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4.0/3679-11 Karbantartás

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

Szakmai ismeretek

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Típus

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Út-, követő-, időterv vezérlés
Energia közvetítő anyagok

x

x

B
B
B
C

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

x

C

Jelátalakítók, erősítők, végrehajtó és
beavatkozó szervek
Elektro-pneumatika

C
C
C
B

Szakmai ismeretek

4.0/3679-11 Karbantartás

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

C
C

Típus

1.0/3679-11 Minőségirányítás

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x

B
C

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

C
B
B

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

x

x
x
x
x
x
x
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4.0/3679-11 Karbantartás

Elemi szintű számítógép használat

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

1

Szakmai készségek

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Szint

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x

x

x

x

3
3
3
3
4
4
4
4
3
5
3
5
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4.0/3679-11 Karbantartás

5

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

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

Szakmai készségek

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Szint

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
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3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

4.0/3679-11 Karbantartás

Együttműködési készség
Határozottság
Irányítási készség
2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Társas kompetenciák
1.0/3679-11 Minőségirányítás
x
x
x
x
x

x
x
x
x

4.0/3679-11 Karbantartás

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

Precizitás
Kézügyesség
Önállóság
2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Személyes kompetenciák
1.0/3679-11 Minőségirányítás
Tananyagegységek

Tananyagegységek

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

6.5

3.0/3679-11 Gyártási ismeretek

4.0/3679-11 Karbantartás

Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Figyelem megosztás

2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek

Módszer kompetenciák

1.0/3679-11 Minőségirányítás

Tananyagegységek

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

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

6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3679-11 Minőségirányítás: 24 óra
Minőségirányítás alapismeretei
A minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás alapjai
A minőségbiztosítási rendszer és szabványos követelményei
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció
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A módszerek kialakulása, tudományos alapja, gazdaságossága, előnyei a hagyományos
módszerekkel szemben.
Alkalmazási területek:
tömegcikkek átvételi ellenőrzése,
tömegcikkek, sorozatban gyártott termékek minőségének szabályozása, gyártásközi
ellenőrzése (SPC)
Minőségvizsgálati módszerek
Statisztikai módszerek
Megbízhatóság
Minőséget támogató módszerek
Minőségtervezés
Tömegcikkek matematikai, statisztikai gyártásszabályozása:
előzetes adatfelvétel, statisztikai jellemzők, a mért értékek átlaga, mediánja, terjedelme,
szórása
ellenőrzési határok, beavatkozási határok, ellenőrzési kártyák, szabályozókártyák
A korszerű számítógépes eszközök bemutatása, gyakorlás
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata:
Géppontossági vizsgálatok,
geometriai méretek, alakhűség, helyzetek, mozgáspályák pontosságának vizsgálata
(nem statisztikai módszer)
Minőségképesség vizsgálat elve, menete:
gép beállítása,
próbasorozat gyártása,
vizsgált jellemző mérése,
statisztikai jellemzők számítása,
a tűrésmező és a szórás összevetése,
A munka számítógépes támogatása
2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek: 54 óra
Műszaki rajz alapjai
Rajztechnikai alapszabványok
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások
Tűrés, illesztés
Felületi minőség
Jelképes ábrázolások
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
Alkatrészrajzok elemzési szempontjai
fémszerkezetek rajzai
technológiai rajzok
Gyártási dokumentáció
A művelettervezés okmányai, ügyvitele
A műveleti utasítások tartalma, rovatai, kidolgozása
A helyzet meghatározás és a bázisok szerepe
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a bázisok fogalma, fajtái
a bázisválasztás szempontjai, bázisválasztási hibák
Alap és speciális mérések
Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, tolómérő, mikrométer,
indikátorok használatával, az eredő mérési bizonytalanság meghatározása
Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, szinusz-vonalzóval)
Kúposság mérés
Idomszeres mérés, felületi érdesség mérése, összetett alak- és helyzetmérés
Mérési jegyzőkönyv készítése
Mérési rendszerek
Mértékegység-rendszerek
A hosszúságmérések alapelve. Mérési bázis
A hossz- és szögméréseknél fellépő jellegzetes hibák
A mérési eredmény bizonytalansága (mérési bizonytalanság). Az eredő mérési
bizonytalanság kiszámítása
A mérési feladathoz illeszkedő mérőeszközök kiválasztásának szempontjai
Mechanikai hossz mérőeszközök jellemzői (mérőhasábok, tolómérő, mikrométer,
indikátorok)
Optikai hossz mérőeszközök jellemzői, villamos elven működő hossz mérőeszközök
Szögmérő eszközök
Kúposság mérése
Tűrés illesztés alapfogalmai, idomszerek jellemzői
A felületi érdesség és mérése
Alak- és helyzettűrés, alak és helyzetellenőrzés
Mérési jegyzőkönyv tartalma, felépítése
Elektronikus mérőeszközök, digitális méréstechnika, számítógépes mérőeszközök,
Sorozat mérés eszközei, velük szemben támasztott követelmények pneumatikus,
elektromos mérőeszközök, mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása
Mechanikai vizsgálatok szakítóvizsgálat: szakítógépek felépítése, működési elve,
próbadarabok előkészítése, diagram felvétele különböző próbatestek esetén, a szakító
diagram értékelése, anyagjellemzők kiszámítása
Keménységvizsgálat: keménységmérés jelentősége, típusai, eszközei, próbadarabok
előkészítése, keménységvizsgálat különböző módszerekkel, Poldi, HB, HRC, HV
3.0/3679-11 Gyártási ismeretek: 102 óra
Gyártásszervezési alapfogalmak, egyedi munkahelyes összeszerelés, mozgómunkahelyes
szerelés, futószalag-rendszerű gyártás, automatizált szerelés
CNC-technika alkalmazása a gyártásban, megmunkáló központok, az integrált
számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállító egységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
sajtolóegységek, munkadarab befogóegységek, munkadarab emelőlift, egyszerűbb CNCtechnika alkalmazása a gyártásban, megmunkáló központok, az integrált számítógépes
gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállító egységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek
A gyártósorok pneumatikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
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Rögzítő egységek, tömítettség vizsgáló egységek, csavarozó gépek, egyszerűbb beállítási
feladatok
A gyártósorok szerepének értelmezése, a gyártósorok felépítésének elemzése, gyártósorok
irányítása
Egyes gyártósori munkahelyek kialakítása, gyártósori munkahelyek kapcsolata,
gyártósorok irányítási rendszere, az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
Alkatrészellátás, alkatrész adagolás, logisztikai rendszer, szerelt egységek, szerszámok,
mérőeszközök, gyártási dokumentációk
4.0/3679-11 Karbantartás: 24 óra
Kinematikai jellegű rajzok
A forgácsoló szerszámgépek általános jellemzése
Fő egységeik, karbantartásuk
Forgómozgást létesítő főhajtóművek
Egyenes mozgású főhajtóművek
Mellékhajtóművek
Géptest
Kezelő elemek és segédberendezések
Szerszámgépek felépítése, fő részeik
Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek és
műszerek
Szétszerelés, hibajegyzék, karbantartási terv
− Gyakorlat
1.0/3679-11 Minőségirányítás: 100 óra
Minőségirányítás gyakorlata
Átvételi ellenőrzés
Gyártásközi ellenőrzés
Gépek, berendezések minőségképességének vizsgálata
A korszerű számítógépes eszközök bemutatása kezelése, gyakorlás
A teljes körű minőségbiztosítás, a minőségdokumentáció
Minőséget támogató módszerek bemutatása
2.0/3679-11 Műszaki alapismeretek: 48 óra
Szögmérés (szögmértékkel, mozgószáras szögmérővel, szinusz-vonalzóval)
Kúposság mérés
Idomszeres mérés, felületi érdesség mérése, összetett alak- és helyzetmérés
Hosszmérés különböző pontossági fokozatba tartozó mérőhasábok, tolómérő, mikrométer,
indikátorok használatával
Mérési jegyzőkönyv készítése
A mérési feladathoz illeszkedő mérőeszközök kiválasztása
Optikai hossz mérőeszközök alkalmazása
Szögmérő eszközök használata
Alak- és helyzettűrés, alak és helyzetellenőrzés
A felületi érdesség és mérése
Elektronikus mérőeszközök, digitális méréstechnika, számítógépes mérőeszközök
alkalmazása, mérési eredmények elemzése, grafikus ábrázolása
Mechanikai vizsgálatok
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Szakítóvizsgálat
Próbadarabok előkészítése, diagram felvétele különböző próbatestek esetén
Keménységvizsgálat különböző módszerekkel
Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás
Alkatrészrajzok szabadkézi rekonstrukciója
Összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése
3.0/3679-11 Gyártási ismeretek: 608 óra
Egyedi munkahelyes összeszerelés, mozgómunkahelyes szerelés, futószalag-rendszerű
gyártás, automatizált szerelés
CNC-technika alkalmazása a gyártásban, megmunkáló központok, az integrált
számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas gyártórendszerek felhasználása
Munkadarab szállító berendezések, munkahelymozgató rendszerek, alkatrészellátó
egységek, szerelőegységek, robotok, mérő-, beállító egységek, ellenőrző, végellenőrző
egységek működésének elemzése, gyakorlás
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
sajtolóegységek, munkadarab befogóegységek, munkadarab emelőlift, egyszerűbb CNCtechnika alkalmazása a gyártásban,
Megmunkáló központok, az integrált számítógépes gyártás alkalmazása, a rugalmas
gyártórendszerek felhasználása
A gyártósorok hidraulikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése, beállítási
feladatok végrehajtása
A gyártósorok pneumatikus elemeinek kiválasztása, működésének elemzése,
rögzítő egységek,
tömítettség vizsgáló egységek,
csavarozó gépek,
Egyszerűbb beállítási feladatok végrehajtása a gyártósorok felépítésének elemzése, a
gyártósorok részegységeinek funkcionális megfigyelése, gyártósorok irányításának
megfigyelése, gyártósori munkahelyek kialakítása, gyártósori munkahelyek kapcsolata,
gyártósorok irányítási rendszere, az üzemeltetés eszközei és dokumentációi
Alkatrészellátás, alkatrész adagolás, logisztikai rendszer megfigyelése, szerelt egységek
becsatlakoztatása, szerszámok, mérőeszközök biztosítása
4.0/3679-11 Karbantartás: 56 óra
Forgácsoló szerszámgépek, egységeik, karbantartásuk gépkönyv alapján
Forgómozgást létesítő főhajtóművek
Egyenes mozgású főhajtóművek
Mellékhajtóművek
Géptest
Kezelő elemek és segédberendezések karbantartása
Szerszámgépek felépítése, fő részeik karbantartása
Gépek, gépegységek, szerkezetek karbantartásánál alkalmazott szerszámok, készülékek és
műszerek használata
Szétszerelés, hibajegyzék összeállítás gyakorlása
Karbantartási terv összeállítás gépkönyv alapján
6.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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7.

A modul azonosítója és megnevezése
3680-11 Gépjárművek felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése (Járműkarosszériakészítő, - szerelő)

7.1

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

7.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

240 óra
168 óra

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

30 fő
12 fő

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

szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

2.0/3680-11 Gépjárművek

Feladatprofil

szerkezeti felépítése,
működése, ellenőrzése

1.0/3680-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

Felméri az elvégzendő feladatokat
Lemezalakító présgépeket kezel
Karosszériaelemeket mozgat

x

Technológiának megfelelően kötési munkálatokat végez

x

x
x

Technológiának megfelelően zajcsökkentő munkálatokat
végez
Oldható, nemoldható kötéseket készít
Karosszériaegységeket összeépít
Hegesztési feladatokat végez és ellenőriz

x
x
x
x
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szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

2.0/3680-11 Gépjárművek

Feladatprofil

szerkezeti felépítése,
működése, ellenőrzése

1.0/3680-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

Elemeket méretre illeszt
Alkalmazza a minőségbiztosítás előírásait

x

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Dokumentálja az elvégzett tevékenységet

x

x

x

Informatikai eszközöket alkalmaz

x

x

Közreműködik a tevékenységek, folyamatok
hatékonyságának fejlesztésében

x

Ellenőrzi a szerelési tevékenységek minőségi megfelelőségét
Elvégzi a szükséges korrekciókat
A gyártmányt továbbítja a következő munkafázishoz
Szükség esetén technológia szerinti javítást végez
Hibás, (nem javítható) alkatrészt elkülönít
Folyamatosan végzi az üzemeltetéshez szükséges feladatokat
Figyelemmel kíséri a berendezések, eszközök állapotát
Karbantartja a munkavédelmi eszközöket (egyéni)

x
x
x
x
x
x
x
x

B
B
C

Matematikai alapfogalmak
Fizikai alapfogalmak
Metallurgiai alapismeretek

x
x
x
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2.0/3680-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Szakmai ismeretek

szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

Típus

1.0/3680-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

C
C
B

2.0/3680-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Szakmai ismeretek

szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

Típus

1.0/3680-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

x

C
B
B

Acélminőségi ismeretek
Kémiai alapismeretek
Alapanyagok (fa, üveg, műanyag, alumínium,
szabványos, normál és speciális profilok)
Speciális anyagok (öntőgyanták, szintetikus
Oldható kötések
Szegecskötések

B
B
B

Ragasztott kötések
Forrasztott kötések
Hegesztett kötések

x

B

x

B
B
B
C
B
B

Karosszéria-építő gépi eszközök (hegesztő
b k ki á ó ékisgépek
k é (csavarozók,
é k
Karosszéria-építő
Karosszéria-építő szerszámok (csavarhúzók,
Mechanika
Dinamika és kinematika
Megmunkálási alapismeretek
Hibafeltárás, diagnosztika

x

x

x

B

Kisebb karosszéria-javítási technológiák

x

x

B

Részelem javítások

x

x

B
C

Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és
áVeszélyes
l k munkafolyamatok, technológiák

x

x

x

x

C
C

Hulladék fogalma
Szelektív hulladékgyűjtés

x

B

Veszélyes hulladék-kezelés

x
x
x
x
x

x
x
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x
x
x
x

x

x

x

x

2
4
4
3
3
4
4
5
3
4
4
4
3
4
4
5
4
3
4
3
5
5
3
5
5
5
5

ECDL 7. modul Információ és kommunikáció
Szakmai szoftver üzemeltetése
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakkifejezések használata
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,
megértése
Információforrások kezelése
Szakmai műszaki rajz olvasása, értelmezése
Hegesztési varrattípusok jelképeinek értelmezése
Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos
jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Karosszéria-építő kéziszerszámok használata
Elektromos kézi kisgépek használata (pl.:
csavarhúzó, fúrógép, sarokcsiszoló, lemezolló)
Pneumatikus kézi kisgépek használata (pl.:
csavarozó, csiszológép)
Kézi és gépi hajlító-gépek használata
Kézi és gépi lemezvágó gépek használata
Ívhegesztő berendezések használata
Ponthegesztők használata
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szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

2.0/3680-11 Gépjárművek

Szakmai készségek

szerkezeti felépítése,
működése, ellenőrzése

Szint

1.0/3680-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Társas kompetenciák

Együttműködési készség
Segítő készség
Közérthetőség
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x
x

szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás

2.0/3680-11 Gépjárművek

szerkezeti felépítése,
működésének,
ellenőrzésének gyakorlata

2.0/3680-11 Gépjárművek

szerkezeti felépítése,
működése, ellenőrzése

1.0/3680-11 Gépjárművek

Személyes kompetenciák

szerkezeti felépítése,
működése, ellenőrzése

1.0/3680-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

x
x
x

Tananyagegységek

x
x

x
x

x
x

Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem összpontosítás
7.5

2.0/3680-11 Gépjárművek
szerkezeti felépítése,
működésének, ellenőrzésének
gyakorlata

Módszer kompetenciák

szerkezeti felépítése, működése,
ellenőrzése

1.0/3680-11 Gépjárművek

Tananyagegységek

x
x

x
x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Információk, ismeretek rendszerzése
Technológia megfigyelés, technológia megbeszélés
Szerelési tanulmány készítése szempontsor alapján
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérések, az eredmények értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció tanulmányozása, dokumentumelemzés, értelmezés
Szerelési feladatok bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

7.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3680-11 Gépjárművek szerkezeti felépítése, működése, ellenőrzése: 240 óra
Gépjárművek kocsiszekrényeinek felépítése, funkciói
vázszerkezetek, karosszériaelemek felépítése, elemei, igénybevételei,
karosszéria, karosszériaelemek, üvegfelületek, kárpitozások, belső burkolóelemek,
részegységek, szerelvények funkciói,
karosszéria elemek anyagai, gyártási és szerelési technológiái
felületvédő anyagok és technológiák
szigetelő anyagok és technológiák
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Korszerű ragasztási, zajvédelmi, technológiák
Járműkarosszériák speciális gépi és kézi megmunkáló műveletei, eszközeinek felépítése,
működése
Méretre állítás, illeszkedés technológiája
Javítás utáni felületvédelem, szigetelés
Javításokhoz használt eszközök, anyagok, technológiák
elektromos kézi kisgépek
pneumatikus kézi kisgépek
kézi és gépi lemezhajlító gépek
kézi és gépi lemezvágó gépek
gyártósori karosszériaépítő gépek
ipari megmunkáló gépek
kézi és gépi hegesztő berendezések
Gépjárművek karosszériájának felépítése, funkciói
utastér, csomagtér, motortér elemei, egyéb elemek
Járműmotorok felépítése, működése
belsőégésű motorok, hajtóanyagok
Nyomatékváltók felépítése, működése,
manuális és automata nyomatékváltók, a hajtáslánc elemei
Gépjárművek futóművének felépítése, szerkezete, funkciói
futómű felfüggesztések, hajtásmódok
Fékrendszerek felépítése, működése
hidraulikus és légfék rendszerek, tartósfékek, elektronikus fékrendszerek
Gépjárművek kormányszerkezeteinek felépítése, működése
mechanikus, hidraulikus és villamos működésű kormányszerkezetek
Járművek aktív, passzív biztonsági rendszereinek felépítése, működése
légzsákrendszerek, övfeszítők és egyéb utas biztonsági rendszerek
Gépjárművek komfort rendszereinek felépítése, működése
klímaberendezések, szórakoztató elektronikai berendezések, elektronikus működtetésű
karosszéria elemek, kiegészítő fűtés, stb.
Gépjárművek vagyonvédelmi rendszereinek felépítése, működése
riasztóberendezések, műholdas rendszerek, stb.
Hibrid hajtású járművek fajtái, felépítése, működése
hajtáslánc felépítése, hajtóanyagok
Villamos hálózatok elemei, feladata, felépítése
elektrotechnikai alapismeretek
elektronikai alapismeretek
egyenáramú, kisfeszültségű hálózat
egyenáramú, nagyfeszültségű hálózat
váltakozó áramú elemek
világító és jelző berendezések
műszerfal, műszeregység
Kommunikációs hálózat feladata, felépítése, működése
analóg hálózat
digitális hálózat (VAN, LIN, CAN…, MOST, FLEX-RAY)
Gépjárművek üzemének ellenőrzési lehetősége és formái (on-board, off-board
diagnosztika)
diagnosztika fogalma, feladatai és eszközei
mechanikus, hidraulikus, pneumatikus rendszerek és rendszerelemek diagnosztikája
villamos rendszerek és rendszerelemek diagnosztikája
soros, párhuzamos, periféria diagnosztika
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a diagnosztika hardver és szoftver elemei, adatbázisok
a diagnosztika eszközei, általános és speciális mérőeszközök és rendszerek
− Gyakorlat
2.0/3680-11

Gépjárművek szerkezeti
gyakorlata: 168 óra

felépítése,

működésének,

ellenőrzésének

Vázszerkezetek, karosszériaelemek szerelése, felületvédelme
Felületvédő anyagok és technológiák alkalmazása
Szigetelő anyagok és technológiák alkalmazása
Korszerű ragasztási, zajvédelmi, technológiák alkalmazása
Gépjárművek karosszéria elemeinek, üvegfelületeinek, kárpitozásainak, belső
burkolóelemeinek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
utastér, csomagtér, motortér elemei, egyéb elemek szerelése, ellenőrzése, minősítése
Járműmotorok szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
belsőégésű motorok
Nyomatékváltók szerelése, ellenőrzése, minősítése, (javítás, csere)
manuális és automata nyomatékváltók, a hajtáslánc elemeinek szerelése, ellenőrzése,
minősítése (javítás, csere)
Gépjárművek futóművének szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
futómű felfüggesztések
Fékrendszerek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
hidraulikus és légfék rendszerek, tartósfékek, elektronikus fékrendszerek
Gépjárművek kormányszerkezeteinek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
mechanikus, hidraulikus és villamos működésű kormányszerkezetek
Járművek aktív, passzív biztonsági rendszereinek szerelése, ellenőrzése, minősítése
(javítás, csere)
légzsákrendszerek, övfeszítők és egyéb utas biztonsági rendszerek szerelése
Gépjárművek vagyonvédelmi rendszereinek, rendszerelemeinek szerelése, ellenőrzése,
minősítése (javítás, csere)
Gépjárművek komfort rendszereinek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
klímaberendezések, szórakoztató elektronikai berendezések, elektronikus működtetésű
karosszéria elemek, kiegészítő fűtés, stb.
Hibrid hajtású járművek szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
Villamos hálózatok szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
egyenáramú, kisfeszültségű hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
egyenáramú, nagyfeszültségű hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése
váltakozó áramú elemek szerelése, ellenőrzése, minősítése
világító és jelző berendezések szerelése, ellenőrzése, minősítése
műszerfal, műszeregység szerelése, ellenőrzése, minősítése
Kommunikációs hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése (javítás, csere)
analóg hálózat szerelése, ellenőrzése, minősítése
digitális hálózat (VAN, LIN, CAN…, MOST, FLEX-RAY) szerelése, ellenőrzése,
minősítése
Diagnosztikai feladatok végrehajtása, eszközök alkalmazása
általános mérőeszközök és speciális diagnosztikai műszerek kezelése
adatbázisok kezelése, alkalmazása
mérési eredmények értékelése és dokumentálása
technológiai előírások betartása
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Technológiai és minőségbiztosítási előírások, folyamatok ismerete és betartása
Környezetvédelmi és munkabiztonsági előírások ismerete és betartása
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata, karbantartása
7.7

A modul értékelésének módja

8.

A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
A modul azonosítója és megnevezése
3681-11 A felület-előkészítés feladatai

8.1

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

8.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

240 óra
618 óra

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

30 fő
12 fő

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

Felületet előkezel mechanikai, vegyi- és elektrolitikus
módon.
Az alapanyagok összetételét beazonosítja
Ellenőrzi a festékekkel, oldószerekkel, hígítókkal érkező
műszaki és biztonsági adatlapok, minőségügyi bizonylatok
meglétét
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Feladatprofil

anyagai, eszközei, szerszámai

1.0/3681-11 A felület-előkészítés

Tananyagegységek

x

Kézi és gépi sorjátlanítát, csiszolást, kefélést, polírozást,
tisztítást végez.
Szerszámozást és esetleges maszkolást végez
Hordozó anyagot ellenőriz, előkészít technológiának
megfelelően.
Felületkezelő anyagot ellenőriz, beállít.
Meghatározza
a
feladat
elkészítéséhez
szükséges
technológiákat
Mintát vesz, beállítja, és folyamatosan ellenőrzi a kémiai
paramétereket.
Kataforetikus (merítő fürdőben történő) bevonás esetén, a
festék (vizes műgyanta kötőanyagú) PH-érték mérést végez.
Applikációs eljárásokat alkalmaz (fényezőkabin levegő
nyomás állítása, elszívás, szárítás, hőkezelés)
Törekszik a felhasznált anyagok minimalizálására (festékek,
hígítok).
Minőségbiztosítási feladatokat lát el gyártás közbeni
minőségellenőrzést végez.
Üzemi előírásoknak megfelelően nyilvántartásokat vezet.
Üzemi eszközöket karbantart.
Gépeket, berendezéseket beállít, vezérlést felügyel.
Szükség esetén, beállításokon módosít, diagnosztikai
eszközöket figyelemmel kísér, korrekciót végez.
Méréseket végez, dokumentál.
Veszélyes anyagokkal dolgozik, veszélyt hárít el,
Használatra kész koncentrátumokat, anyagokat készít.
Elvégzi a festés közbeni „pácolást” gépesített, automatizált
festősoron.
Veszélyes anyagokra szóló előírásokat alkalmaz, jelöléseket
figyelembe vesz.
Betartja a speciális munkavédelmi szabályokat.
Egyéni munkavédelmi eszközöket használ, karbantart.
Speciális környezettechnikai eljárásokat alkalmaz.
Gazdaságosan, környezettudatosan bánik maradék- és
hulladék anyagokkal.
Környezetre veszélyes anyagokat elkülönít.
VOC (káros anyag kibocsátás) szabályait alkalmazza.
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x
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x

x

x

x

x
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Figyelemmel kíséri az elektromos berendezések működését
Rendszeresen ellenőrzi a függesztő eszközök és szerszámok
állapotát
Nyilvántartást vezet a vegyszerek beérkezéséről és
felhasználásáról
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára
vonatkozó dokumentumokat, információkat.
Felméri a bevonandó felületet
Felméri a felület szennyezettségét és tisztasági állapotát
Eltávolítja az esetleges korábbi bevonatokat
Előírás szerint korrózió elleni bevonatot készít a megfelelően
előkészített fémszerkezeten.
Az átemelések során ellenőrzi a technológiai részműveletek
sikerességét
Szárítja, vagy beégeti a készre festett munkadarabot
Elemzi a festékgyártó által a festékről kiadott adatlapot (pl.
keverési arány, hígítás mértéke, fazékidő)
Törekszik a felhasznált energia optimalizálására
Beállítja, és folyamatosan ellenőrzi a fizikai paramétereket
(hőmérséklet, áramlási viszonyok)
Műanyag felület esetén lúgos vízzel lemos, tisztaságot
ellenőriz
Tapaszolást végez (kés, szóró tapaszolás), csiszol, portalanít,
zsírtalanít.
Töltőalapozást végez
Beállítja a festék paramétereit, kiméri a festék összetevőit,
színt kever
Műanyag – és fémfelületeken fényezést végez.
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Tananyagegységek

B
B
B

Kémiai alapismeretek
Fizikai alapismeretek
Fény, színkép, színek fogalma

x

B
C
C

Alapszínek, színárnyalatok, színdinamika
fSzervetlen
l
vegyülettípusok
Szerves vegyülettípusok

x

B
B
B

Kémiai változások befolyásolása
Hőtani alapismeretek
Kötőanyagok oldásával kapcsolatos fogalmak

x

C
C
B

Színezőanyagok
Kötőanyagok
Oldószerek

x

C

Hozzátétanyagok

x

B
B
B
B
C

x

C

Zsírtalanító anyagok
Rozsda átalakító anyagok
Felület előkészítéshez használt segédanyagok
Festékeltávolítók
Villamos működésű, nagynyomású
festékszóró berendezés
Elektrohidraulikus festékszóró berendezés

x

x

D

Elektroforetikus festősor

x

x

D

Elektrosztatikus festőberendezés

x

x

E

Festőrobotok

x

x

B

Járműfényezéshez használt kisgépek
(csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó)
Járműfényezés kéziszerszámai

x

x

x

x

B

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

B

Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és
ártalmak

x

B

Veszélyes munkafolyamatok, technológiák

x

B

Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás

x
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C
C
C
B
B
C
B

Általános minőségbiztosítás
Minőségellenőrzési folyamatok
Műanyag bevonatok fajtái
Érintésvédelmi alapismeretek
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Pneumatikus ellenőrzések végzése
Mechanikus mérések, ellenőrzések

x

x

x

x

x

x

B
B

Emelő berendezések
Helyi tűzvédelmi utasítások

x

C

Az anyagfelhasználás dokumentálása

x
x

x

x

x

x

x

x

x

4
4
3
3
4
4
5
3
4
4
4

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakkifejezések használata
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,
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x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

3
4
4
4
5
5
5
5
5
3

megértése
Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos
jelképek értelmezése
Veszélyes anyagok jelképeinek értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Különféle működtetésű kézi csiszológépek
használata
Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
Különféle kialakítású spatulák használata
Kézi csiszolóeszközök használata
Egyenes és profilos szélvonalzók használata
Különféle ecsetek (poroló stb.) használata
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x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Látás (színlátás)
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Precizitás

401

2.0/3681-11 A felületelőkészítés kézi és gépi
technológiái

Személyes kompetenciák

előkészítés anyagai,
eszközei, szerszámai

1.0/3681-11 A felület-

Tananyagegységek

x

x
x
x
x

x

x

Módszer kompetenciák

Gyakorlatias feladat értelmezés
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás

x
x
x
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Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
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8.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Információk, ismeretek rendszerzése
Technológia megfigyelés, technológia megbeszélés
Szerelési tanulmány készítése szempontsor alapján
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérések, az eredmények értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció tanulmányozása, dokumentumelemzés, értelmezés
Szerelési feladatok bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

8.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3681-11 A felület-előkészítés anyagai, eszközei, szerszámai: 104 óra
Segédanyagok és alkalmazásuk megismerése
A járművek fényezését megelőző munkák anyagai
Zsírtalanító anyagok
Rozsda átalakító anyagok
Csiszoló- és fényesítő anyagok
Felület előkészítéshez használt segédanyagok
Festékeltávolítók
Egyéb segédanyagok
Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóz-nitrát,
klórkaucsuk,v műgyanta alapú)
Fedőpaszták
A festékek konzisztenciáját befolyásoló anyagok, (oldószerek, hígítók,
hozzátétanyagok.)
Fa és műanyag felületek előkezelő anyagai.
Felületkezelő anyagok beállítása és feldolgozása az ipari előkészítésben történő
felhasználásra
A feldolgozási feltételek betartása
A felület előkészítés kézi szerszámainak megismerése
Járműápolás kéziszerszámai
Járműfelületek előkészítésének kéziszerszámai, (kézi csiszolószerszámok, poroló
ecsetek, különféle kialakítású spatulák)
Kézi szerszámok kiválasztása, és használatuk módozatai.
A felület előkészítés gépi szerszámainak, berendezéseinek megismerése
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Járművek ápolásának, fényezésre történő elkészítésének gépi szerszámai, berendezései
(mosóberendezések, vegyszeres merítő-kádak, szárító berendezések, csiszológépek,
kitt- és festékszóró berendezések, polírozó gépek stb.)
Gépi szerszámok megválasztásának szempontjai és használatuk módjai
Felületkezelő rendszerek tulajdonságainak értékelése
Befolyásoló tényezők figyelembevétele az egyes rétegek összhatásához felületkezelő
rendszerek esetében
Felületkezelő anyagok betárolásakor a raktározási feltételek betartása
2.0/3681-11 A felület-előkészítés kézi és gépi technológiái: 136 óra
Járműápolási ismeretek
Korróziós károk és azok megakadályozásának módjai
Szennyeződések (por, sár, bogár, kátrány, olaj stb.) eltávolításának módjai
Járművek vegyszeres tisztítása, ápolása
Kézi és gépi járműápolás (mosás, szárítás,) technológiáinak megismerése
Kézi és gépi magasnyomású mosóberendezés használatának technológiája
Vegyszeres tisztítási technológiák
Karosszériaelemek szerelése, mozgatása
A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, sárvédők,
egyéb szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró állványra történ
rögzítési ismeretek, állványos mozgatás ismeretei
Csiszolási technológiák.
Felületek elkészítése megmunkálásra
Régi festékréteg eltávolításának technológiái
mechanikai megoldás
csiszoló- és polírozó anyagok, köszörűbetétek és üzemanyagok valamint
szerszámok anyag és megkövetelt felületminőség szerinti kiválasztása
kárképek és azok hiba okai, valamint a kihatások a következő
munkamenetekre, valamint az alapanyag és bevonat rendszer értékelése
felületek kézi és gépi sorjátlanítása, csiszolása, kefélése, polírozása és
sugárzása
vegyi és elektrolitikus kezelés
munkadarabok tisztítás általi előkészítése és az eredmény értékelése
fémes vagy nem fémes alapanyagok dekapírozása, kromátozása, foszfátozása,
passziválása, aktiválása vagy pácolása,
berendezések kezelése
kárképek és azok hiba okai megállapítása az alapanyagon valamint a következő
munkamenetekre való kihatása figyelembe vétele
Kézi és gépi lakkcsiszolási technológiák
A felület előkészítés munka- és környezetvédelmi technológiák megismerése
Kittelési technológiák
Kittelés előtti felület előkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti
védelme)
Kittek elkészítése, felhordásának technológiái
Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája
Szórókittelés technológiája
Töltőalapozás technológiája
Munka- és környezetvédelmi elírások megismerése
− Gyakorlat
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2.0/3681-11 A felület-előkészítés kézi és gépi technológiái: 618 óra
Gépjárművek vegyszeres tisztításának végzése
Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel
Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel
Vegyszerfelviteli eljárások begyakorlása, végzése
Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése
Munka- és környezetvédelmi elírások alkalmazása
Karosszériaelemek szerelése, mozgatása
A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, sárvédők,
egyéb szerelhető tartozékok) szerelése, elemek festékszóró állványra történ rögzítése,
állványos mozgatás
Csiszolási technológiák végzése.
Csiszolási technológiák elsajátítása
Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria
elemeken
Munka- és környezetvédelmi elírások alkalmazása
Kittelési technológiák végzése
Kittelési technológiák elsajátítása
Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria
elemeken
Munka- és környezetvédelmi elírások alkalmazása
8.7

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

9.

A modul azonosítója és megnevezése
3682-11 A felületbevonás kivitelezése, utókezelése

9.1

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

9.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

240 óra
504 óra

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

30 fő
12 fő

9.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Felületkezelő anyagot ellenőriz, beállít.
Mintát vesz, beállítja, és folyamatosan ellenőrzi a kémiai
paramétereket.
Por alakú vagy folyékony felületkezelő anyagokat felhord,
szór.
Korrózió elleni általános bevonatot készít fémszerkezeten

x

x
x

Felhordási műveleteket kivitelez hengerezés, öntés, merítés
vagy elektromos merítés útján.
Törekszik a felhasznált anyagok minimalizálására (festékek,
hígítók), optimalizál.
Figyelemmel kíséri a légtechnika működését. (befújás,
légcsere)
Bevonatokat utókezel mechanikus, elektromechanikus, vegyi
vagy fizikai eljárásokkal.
Figyelemmel kíséri a festést, eltérés esetén korrigál.
Üzemi előírásoknak megfelelően nyilvántartásokat vezet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Üzemi eszközöket karbantart.

x

Gépeket, berendezéseket beállít, vezérlést felügyel a
termelési folyamat során.
Szükség esetén a beállításokon módosít, diagnosztikai
eszközöket figyelemmel kísér, korrekciót végez.
Méréseket végez, dokumentál.
Optikai és mechanikai rétegjellemzőket mér és dokumentál
különös tekintettel a rétegvastagságok, keménység, tapadó
szilárdság, kopásmaradvány, színárnyalat, fényességi fok és
felületi szerkezet jellemzőkre,.

x
x

Villamossági mennyiségeket, anyagállandókat, eljárás
technikai jellemzőket mér, figyelemmel kísér.
Hengerező-, öntő-, nyomó-, sajtoló-, merítő- vagy elektromos
merítő berendezéseket beállít és felügyel.
Veszélyes anyagokkal
amennyiben szükséges.
Veszélyes anyagokra
figyelembe vesz.

dolgozik,
szóló

feladatai

x

4.0/3682-11 Karbantartás

x

technológiáinak alkalmazása

x

3.0/3682-11 A felületbevonás

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

Feladatprofil

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

veszélyt

előírásokat,

hárít

el,

jelöléseket
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x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

Betartja a speciális munkavédelmi szabályokat.
Egyéni munkavédelmi eszközöket használ, karbantart.
Speciális környezettechnikai eljárásokat alkalmaz.
Gazdaságosan, környezettudatosan bánik maradékhulladék anyagokkal.

x

és

Környezetre veszélyes anyagokat elkülönít.
VOC (károsanyag kibocsátás) szabályait betartja.
Figyelemmel kíséri az elektromos berendezések működését
Rendszeresen ellenőrzi a függesztő eszközök és szerszámok
állapotát
Ellenőrzi a veszélyes anyagokkal és készítményekkel érkező
műszaki és biztonsági adatlapok, minőségi bizonylatok
meglétét
Az egyes műveletek után ellenőrzi az adott technológiai
részművelet sikerességét
Eltérés esetén korrigál.
Vegyi utókezelést végez.
Minőségbiztosítási feladatokat lát el, gyártás közbeni
minőségellenőrzést végez.
Megállapítja a javíthatóságot.
Javítja a rossznak minősített, de javítható darabokat.
Konzerválást végez (olajozás, waxolás)
Szárítja, vagy beégeti a készre festett munkadarabot
Szakszerűen, elkülönítetten tárolja az alapanyagokat, félkészés készárut

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Ellenőrzi az előírt rétegvastagságokat (nedves, száraz)

x

Törekszik a felhasznált energia optimalizálására
Beállítja, és folyamatosan ellenőrzi a fizikai paramétereket
(hőmérséklet, áramlási viszonyok)
Alváz- és üregvédelmet ellenőriz, vagy javít
Kőfelverődés elleni védelmet ellenőriz, vagy javít
Fényezett felületet políroz
Polírozás előtt műanyag felületeket maszkol vagy eltávolít.

x

407

x

x

x

x

x

x
x
x

feladatai

4.0/3682-11 Karbantartás

technológiáinak alkalmazása

3.0/3682-11 A felületbevonás

Feladatprofil

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

Fényezendő felület anyaga és egyenetlensége függvényében
javítási technológiát választ.
Elvégzi a műanyag hőkezelését (temperálás).
Felületbevonó anyagot felhasználásra előkészít.
Illesztéseket tömít.
Dekorációs fényezést készít.
Kijavítja a fényezési hibákat.
Eszközöket és berendezéseket tisztít, karbantart.

x

x
x
x
x
x
x
x

B
C
C

Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai
Színezőanyagok
Kötőanyagok

x

B
C

Oldószerek
Hozzátétanyagok

x

B

Zsírtalanító anyagok

B
D
B

Csiszoló- és fényesítő anyagok
Fedőpaszták
Felhasználásra kész festékek, lakkok,
á k hatást keltő lakkok és zománcok
Különleges

C

x
x

x
x
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x
x
x
x

4.0/3682-11 Karbantartás feladatai

technológiáinak alkalmazása

3.0/3682-11 A felületbevonás

Szakmai ismeretek

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

Típus

feladatai

4.0/3682-11 Karbantartás

technológiáinak alkalmazása

3.0/3682-11 A felületbevonás

Feladatprofil

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

x

x

x

x

C

Pneumatikus nagynyomású festékszóró
bVillamos
d éműködésű, nagynyomású
fElektrohidraulikus
ték ó ó b
d festékszóró
é
berendezés

x

x

B
D
E
B
B
B

Szóró-szárító kabin
Elektrosztatikus festőberendezés
Festőrobotok
Számítógépes színkeverő szoftver
Járműfényezéshez használt kisgépek
(Színadagolás
i ló ó sorrendje
ó UV hőlé fú ó)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B

Keverési technológia

x

x

B

Helyi javítások technológiája

x

x

B
B

Anyagokkal kapcsolatos veszélyek és
áVeszélyes
l k munkafolyamatok, technológiák

x

B
C

Hulladék- és veszélyesanyag-gazdálkodás
Általános minőségbiztosítás

x

C

Minőségellenőrzési folyamatok

B

Érintésvédelmi alapismeretek

B
C

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai
Pneumatikus ellenőrzések végzése

B

Mechanikus mérések, ellenőrzések

B
B

Napi, műszakonkénti karbantartás,
karbantartási dokumentációk.
Emelő berendezések

B
C

Helyi tűzvédelmi utasítások
Az anyagfelhasználás dokumentálása

B
C

x

x
x

x

x

x

x
x
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4.0/3682-11 Karbantartás feladatai

technológiáinak alkalmazása

3.0/3682-11 A felületbevonás

Szakmai ismeretek

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

Típus

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

4
4
3
3
4
4
5
3
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
3
4
1
2
5
5
4
3
4
5
5
3
4

Szakmai szoftverüzemeltetés (kezelés)
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakkifejezések használata
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése,
megértése
Munka-, környezet- és tűzvédelemmel kapcsolatos
jelképek értelmezése
Veszélyes anyagok jelképeinek értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Pneumatikus, nagynyomású festékszóró berendezés
használata
Villamos működésű nagynyomású festékszóró
berendezés használata
Elektrohidraulikus festékszóró berendezés használata
Szóró-szárító kabin használata
Elektroforetikus festősor használata
Elektrosztatikus festőberendezés használata
Számítógépes színkeverő használata
Különböző működtetésű szórópisztolyok használata
Lakkcsiszoláshoz alkalmas kézi csiszológép
használata
Hőlégfúvó használata
UV lámpa használata
Különféle kialakítású spatulák használata
Kézi csiszolóeszközök használata
Egyenes és profilos szélvonalzók használata
Különféle ecsetek (poroló stb.) használata

410

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

feladatai

x

4.0/3682-11 Karbantartás

x
x

technológiáinak alkalmazása

x

x
x

3.0/3682-11 A felületbevonás

Szakmai készségek

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

Szint

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

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

Társas kompetenciák

Kapcsolatfenntartó képesség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
x
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feladatai

4.0/3682-11 Karbantartás

x

technológiáinak alkalmazása

x

3.0/3682-11 A felületbevonás

Látás (színlátás)
Tapintás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
Precizitás
feladatai

4.0/3682-11 Karbantartás

technológiáinak alkalmazása

3.0/3682-11 A felületbevonás

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Személyes kompetenciák

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x

x
x

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x

x

Gyakorlatias feladat értelmezés
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás
Környezet tisztántartása
9.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Információk, ismeretek rendszerzése
Technológia megfigyelés, technológia megbeszélés
Szerelési tanulmány készítése szempontsor alapján
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Írásos elemzés készítése szempontsor alapján
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérések, az eredmények értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció tanulmányozása, dokumentumelemzés, értelmezés
Szerelési feladatok bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

9.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok: 104 óra
Színdinamikai ismeretek.
Színrendszer, fő és komplementer színek
Festékek alkotóelemei, összetétele
Különleges hatást keltő összetevők
Festékkeverési ismeretek
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4.0/3682-11 Karbantartás feladatai

x
x
x

technológiáinak alkalmazása

x
x
x

3.0/3682-11 A felületbevonás

2.0/3682-11A felületbevonás
technológiai ismeretei

Módszer kompetenciák

1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x

x

Bevonati anyagok és alkalmazásuk megismerése
A járműfényezés végzéséhez szükséges fizikai és kémiai alapismeretek
A fényezés bevonati anyagainak formái, felépítése
Lakk alkotórészek és hatásmódjuk megkülönböztetése
Színezőanyagok fajtái, tulajdonságai.
A fényezéshez szükséges kötőanyagok és filmképző anyagok, alapozó, közbenső és
átvonó olajfestékek, lakkok, zománcok
a hordozóanyagok gyártási eljárásainak és tulajdonságainak megkülönböztetése
hordozóanyagok ellenőrzése és állapotuknak megfelelően korrekciós intézkedések
foganatosítása
Ezen anyagok alkalmazási feltételei, kötöttségei.
2.0/3682-11 A felületbevonás technológiai ismeretei: 102 óra
Termelő berendezések felépítése és működési összefüggései megkülönböztetése és
hozzárendelése a termelési folyamathoz
Jelző készülékek, különösen figyelmeztető- és diagnosztikai berendezések felügyeletének
szabályai
Az anyag-visszavezetés és anyagvisszanyerés eljárásai
A perifériális berendezésekkel a szóró-állás vagy szóró-kabinok beállításának és
felügyeletének ismeretei
Felszerelések és berendezések kezelése, valamint hibás bevonatok esetében a működési
jellemzők korrekciója
Festékfelviteli ismeretek
Festékanyagok hígítási ismeretei, viszkozitás ismerete és ellenőrzési módja
A festékfelvitel általános szempontjai
Festékfelvitel ecseteléssel
Festékfelvitel sűrített levegővel és levegő nélkül (AIRLESS technológia)
Segédműveletek, filmképzés, száradási módok
Mesterséges szárítás
Elektrosztatikus festés és porbevonás
Eszközök, berendezések ismerete
A járműfényezés során használt eszközök és berendezések (csiszolóeszközök, kézi és
gépi festékszóró berendezések, festőrobotok, szárítóberendezések) megismerése
Fémfelületek fényezési ismeretei
Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak megismerése.
Előkészítő
technológiák
(felülettisztítás,
csiszolás,
átmeneti
védelem
kittelés,kittcsiszolás, töltőalapozás)
Festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus, elektroforetikus),
technológiák megismerése.
Műanyag felületek fényezési ismeretei
Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak megismerése
Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés,
kittcsiszolás, szórókittelés)
Festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus, elektroforetikus)
technológiáinak megismerése
Dekorációs fényezési ismeretek.
Különleges hatások elérésének módozatai
Ábrák, szövegek elhelyezésének módjai
Takarások fontossága
Precíziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának megismerése
Fényezett felületek polírozása
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Kézi és gépi polírozási technológiák, polírozó anyagok megismerése
A felület bevonási technológiák munka- tűz- és környezetvédelmi elírásainak megismerése
4.0/3682-11 Karbantartás feladatai: 34 óra
Kéziszerszámok, robotok, ipari fényező berendezések
kompresszorok, szárítók karbantartására vonatkozó ismeretek
Üzemi eszközök ápolása és korrózióvédelme
A karbantartások munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásai

fényezőkabin,

elszívók,

− Gyakorlat
1.0/3682-11 Felületbevonó anyagok: 68 óra
Színazonosítás, színkeverés
Színjelölések járműveken
A szín beazonosítás módszereinek megismerése, végzése
Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása
Környezetvédelemi előírások alkalmazása a színkeverés során
3.0/3682-11 A felületbevonás technológiáinak alkalmazása: 402 óra
Termelési folyamatok szabályzása hőmérséklet-, nyomás-, álló helyzeti- és átfolyási
névleges értékek szerint
Mérési adatok meghatározása és jegyzőkönyvezése
Zavarok megállapítása és megszüntetésükre intézkedések kezdeményezése
Folyamatok végrehajtása folyamatvezérlő rendszerekkel
Folyadék és szilárd anyagok tárolása, szállítása, adagolása, keverése, leválasztása és
tisztítása
Használatra kész anyagkoncentrációk, oldatok és keverékek készítése
Anyagok és készítmények jelölése figyelembe vétele a törvényes előírásoknak
megfelelően
Fontos anyagparaméterek, különösen hőmérséklet, PH-érték és vezetőképesség, mérése és
beállítása
Üzemi anyagokkal való előírásszerű bánásmód balesetek és tömítetlenségek esetén,
kifutott vagy kiöntött anyagok felszedése és környezetkímélő megsemmisítése
Ipari fényezés
Szórási eljárások végrehajtása folyékony vagy por alakú felületkezelő anyagok
alkalmazásával
Az eljárás befolyásoló tényezői és a felületkezelési eredmény optimalizálása
Felhordási eljárások kivitelezése hengerezés, öntés, merítés vagy elektromos merítés
útján
Applikációs eljárások optimalizálása a kibocsátás- és hulladékkezelés vonatkozásában
Optikai és mechanikai rétegjellemzők, különösen a rétegvastagságok, keménység,
tapadó-szilárdság, kopásmaradvány, színárnyalat, fényességi fok és felületi szerkezet,
mérése és dokumentálása
Anyagállandók meghatározása, dokumentálása és betartása
Eljárás-technikai jellemzők mérése, dokumentálása és betartása
Villamos mennyiségek felügyelete, szabályzása és dokumentálása a fényezési
folyamatban

414

Készülékek és berendezések beállítása, vezérlése, szabályzása és felügyelete az
előkezelés és alkalmazás számára
Működési jellemzők módosítása a folyamatlefutás paraméterei bevitele útján, valamint
a folyamatvezérlő rendszer vezérlőprogramjaiba való, a dokumentumok és utasítások
szerinti beavatkozások által
Jelző készülékek, különösen figyelmeztető- és diagnosztikai berendezések felügyelete
Folyamatlefutás felügyelete és dokumentálása a minőségi követelmények Az anyagvisszavezetés és anyagvisszanyerés eljárásai végrehajtása
A perifériális berendezésekkel a szóró-állás vagy szóró-kabinok beállítása és
felügyelete
Szárítási- és energia felügyeleti berendezések beállítása és felügyelete a filmképzéshez
Szennyvíz- és elhasznált levegő kezelése és felügyelete
Hengerező-, öntő-, nyomó-, sajtoló-, merítő- vagy elektromos merítő berendezések
beállítása és felügyelete
Felszerelések és berendezések kezelése, valamint hibás bevonatok esetében a
működési jellemzők korrekciója
Kézi felhordási eljárások kivitelezése
Fémfelületek fényezésének végzése.
Fém felületek kezelése előkészítő eljárások útján
Elkészítő technológiák (felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés,
kittcsiszolás, töltőalapozás), Festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású,
elektrosztatikus elektroforetikus), technológiáinak végzése.
Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása
Műanyag felületek fényezésének végzése
Műanyag felületek kezelése fizikai és vegyi eljárások útján
Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés,
kittcsiszolás, szórókittelés) végzése
Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak begyakorlása
Festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, elektrosztatikus, elektroforetikus stb.)
technológiáinak végzése
Fa felületek fényezésének végzése
fa felületek kezelése előkészítő eljárások által, különösen szárítás, gittelés,
alapozás, pácolás, lúgozás, vizezés, pórusfeltöltés és fehérítés útján
fa felületek kezelése lehordó eljárások útján, különösen kézi és gépi csiszolással
fa felületek utókezelése polírozás, viaszolás, kiégetés, olajozás, színezés és
konzerválás útján
Bevonatok utókezelése
Rétegeltávolítási eljárások értékelése és kiválasztása
Különböző
alapanyagokról
bevonatok
eltávolítása
mechanikus,
vegyi,
elektromechanikus vagy fizikai eljárás segítségével
Fényezett felületek hibáinak javítása, polírozásának végzése.
Fényezési hibák javítási technológiájának begyakorlása, melléfényezések
elvégzése, összepolírozása utókezelések során
Üregvédelem
Üregvédelmi technológiák végzése, a technológiák alkalmazása során használt
szerszámok, anyagok készség szint használata
A felületbevonás során alkalmazott technológiák munka-, tűz, és környezetvédelmi
előírásainak betartása
Lehetséges környezet-terhelések felismerése és azok elkerülésére és csökkentésére a
víz, levegő és hulladék területeken intézkedések bevezetése
Foglakozásra vonatkozó előírások és szabályozások alkalmazása a környezeti behatás,
kibocsátás, szennyvíz, hulladék és maradék anyagok vonatkozásában
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Gazdaságos
és
környezettudatos
bánásmód
az
üzemanyagokkal
és
energiahordozókkal, valamint az alkalmazott felszerelésekkel és berendezésekkel
Hulladékok és maradék anyagok felmérése és előkészítése további alkalmazásra vagy
megsemmisítésre
4.0/3682-11 Karbantartás feladatai: 34 óra
Szerszámkarbantartások
A felületbevonás kézi és gépi szerszámainak karbantartása, ellenőrzésének elvégzése
Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése
és alkalmazása
A karbantartások munka-, tűz- és környezetvédelmi elírásainak betartása
Gépek, berendezések karbantartása
A felületbevonás gépi berendezései (fényezőkabin, elszívók, kompresszorok, szárítók )
karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése
Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése
üzemanyagok, különösen olajok, hűtő- és kenőanyagok, üzemi előírások szerinti
cseréje és feltöltése
gépek, felszerelések és rendszerek utasítások szerinti karbantartása
Környezetvédelmi elírások megismerése és betartása
Munkahely karbantartása.
A fényezés munkaterületére vonatkozó munka- és környezetvédelmi elírások
megismerése
Járműfényező műhely tisztántartásának elvégzése a munka- és környezetvédelmi
elírások betartása mellett.
9.7

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

10.

A modul azonosítója és megnevezése
0886-06 Általános vállalkozási feladatok

10.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
10.2 A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

32 óra
34 óra

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

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

Feladatprofil

vállalkozási feladatok

1.0/0886-06 Általános

Tananyagegységek

Egyszerű árajánlatot készít
A tevékenységéhez biztosítja a szükséges vállalkozási
(anyagi és tárgyi) feltételeket
Hirdeti, ajánlja a tevékenységét, tájékoztatást ad
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel

X

Reklamációt intéz

X

Számlát állít ki az elvégzett munkáról

X

Elvégzi egyéni vállalkozás egyszerű indítási, működtetési
feladatait

X

Közreműködik kisebb társas vállalkozás működtetésében

X

Tájékozódik a piaci igényekről
Tevékenységi
körének
alakításával
alkalmazkodik a technológiai változásokhoz

X

rugalmasan

X
X
X

X

Szakmai ismeretek

feladatok

Típus

1.0/0886-06 Általános vállalkozási

Tananyagegységek

D
D
D

Alapszintű munkajog (munkaadó,
Vállalkozásokról szóló jogszabályok
Vállalkozási ügymenethez szükséges
könyvelési, adózási, pénzügyi ismeretek

x

C

Számlázás

x

417

x
x

3
1
3
3

Szakmai készségek

Kézírás
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Elemi számolási készség

vállalkozási feladatok

Szint

1.0/0886-06 Általános

Tananyagegységek

x
x
x
x

Személyes kompetenciák

Fejlődőképesség, önfejlesztés
Rugalmasság

vállalkozási feladatok

1.0/0886-06 Általános

Tananyagegységek

x
x
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Társas kompetenciák

Interperszonális rugalmasság

vállalkozási feladatok

1.0/0886-06 Általános

Tananyagegységek

x

Módszer kompetenciák

Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás

feladatok

1.0/0886-06 Általános vállalkozási

Tananyagegységek

x
x

10.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Számítógépes szimuláció
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés szempontsor alapján
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Munkafolyamat lépéseinek rögzítése begyakorlással
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
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10.6 A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/0886-06 Általános vállalkozási feladatok: 32 óra
Vállalkozás indítása működtetése: szükséges alapvető jogszabályok ismerete,
kapcsolattartás állami szervekkel (pl. APEH, TB stb.) adatszolgáltatási kötelezettségek (pl.
KSH stb.)
Tevékenységhez kapcsolódó árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj,
garanciális feltételek, vállalási határidő stb.)
Információforrás
fellelése,
technológiai
változások
követése,
piackövetés
szükségességének megítélése
− Gyakorlat
1.0/0886-06 Általános vállalkozási feladatok: 34 óra
Saját tevékenység részletes ismerete, hirdetési formák, szakkiállításokon, szakvásárokon
való részvétel
Kapcsolattartás formái (írásban, szóban, egyéb kommunikációs csatornákon), alapvető
kommunikációs gyakorlatok
Reklamáció intézése a garanciális feltételek figyelembevételével
Számla alaki és tartalmi követelményei, számlatömb használata, sztornírozás, elektronikus
számlakibocsátás
10.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
11.

A modul azonosítója és megnevezése
3683-11 Szakmai képzés munkajogi és kommunikációs ismeretei

11.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
11.2 A modul javasolt időkerete
− Elmélet:
− Gyakorlat:

32 óra
34 óra

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

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

Feladatprofil

Alapvető jogi fogalmakat alkalmaz.

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x

Oktatási szerződés tartalmat értelmez.
A kötelességekkel és jogokkal kapcsolatos ismereteket sajátít
el sajátít el.
Jártasságot szerez az Európai Unió legfontosabb intézményei
és azok hatáskörei vonatkozásában.
Alkalmazza a Munka Törvénykönyvében foglaltakat,
alkalmazza a megbízásos, a vállalkozási jogviszonyra és a
munkaviszonyra vonatkozó szabályokat
Átlátja az állami, önkormányzati szervezetrendszert, az egyes
szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét.
Átlátja az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszerét,
hierarchiáját, ezek egymáshoz való viszonyát az egyes
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi
személyiség nélküli egyéb szervezetekre, azok alapítására,
működésére, átalakulására, megszűnésére vonatkozó releváns
jogszabályokat.
Elsajátítja a munkaszerződés lényeges részeire vonatkozó
ismereteket.
Átlátja az oktató üzem felépítését, feladatait.
Alkalmazza az üzem és alkalmazottai tekintetében a
gazdasági szervezetekkel, szakmai képviseletekkel és
szakszervezetekkel való kapcsolattartás módját, formáját.
Átlátja és alkalmazza az üzem üzemi alkotmány- vagy
érdekképviseleti
jogi
szervezeteinek
feladatait
és
munkamódszereit, működését.
Információkat szerez, analóg és digitális adathordozókat
kezel.
Kapcsolatokat kezel felettesekkel, munkatársakkal, német
vagy angol szakkifejezéseket használ.
Alapvető döntési technikákat alkalmaz.
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x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

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

Szakmai ismeretek

Az egyes polgári jogi jogalanyok (természetes
személy, a jogi személyek)
A tulajdonjog formái, tárgya, tartalma
Főbb kötelem-keletkeztető tények (szerződés,
szerződésen kívüli károkozás, a jogalap nélküli
gazdagodás)
A szerződést biztosító mellék-kötelezettségek
rendszere és az egyes mellék-kötelezettségek
jellemzői
Az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás
Az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszere,
hierarchiája
Az Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz
való viszonya
A hazai állami szervek rendszere, jogállása,
hatásköre, valamint illetékessége
Az Európai Unió legfontosabb intézményei, azok
jogállása, hatásköre
Alapvető fogalmak, értelmezések, meghatározások
e követelménymodul szakmai kompetenciájához
A Munka Törvénykönyvének alapvető előírásai
A szerződések alapvető tartalmi és formai
követelményei, jellemző szerződésfajták
A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei
Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet
használata
Telefon, fax, fénymásoló gép kezelésének szabályai
A
szervezet
társadalmi
kapcsolatainak,
szokásrendszerének, külső és belső kommunikációs
rendszerének szerepe, elemei
A viselkedés, megjelenés szabályai a munka során
A viselkedés, a megjelenés szabályai a vállalati
rendezvényeken
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2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Típus

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x

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

x

Szakmai készségek

4
4
4
4

Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű köznyelvi szöveg megértése

4

Informatikai eszközök használata

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Szint

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x

x

x
x

x

Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x

x
x
x

x

Egyértelmű fogalmazási készség
Motiválhatóság
Konfliktusmegoldó készség
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2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Társas kompetenciák

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x

x

Problémafeltárás, javítás
Rendszerező képesség
Hibajavítás

2.0/3683-11 Általános jogi- és
munkajogi ismeretek

Módszerkompetenciák

1.0/3683-11 Kommunikációs
ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x

x

11.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Ismeretek hallás útján történő megszerzése
Ismeretek olvasás útján történő megszerzése
Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Munkafolyamat lépéseinek rögzítése begyakorlással
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
11.6 A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet
1.0/3683-11 Kommunikációs ismeretek.: 8 óra
A kommunikáció fajtái
Verbális kommunikáció
Nem verbális kommunikáció
A szövegszerkesztés szabályai
Levelezés (elektronikus és hagyományos)
Hivatalos levél formája.
A jegyzőkönyv tartalmi követelményei.
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Önéletrajz
A viselkedés és megjelenés legfontosabb szabályai a mindennapokban és a munkahelyen,
rendezvényeken.
Az üzemi hierarchia és kommunikáció rendszere.
Társadalmi kapcsolatok, szokásrendszerek, legfontosabb külső és belső
kommunikációs szerepe.
Alapvető döntési technikák megismerése
A „team” szerepe a döntési folyamatokban.
A legfontosabb csoportos döntési technikák megismerése, alkalmazása.
2.0/3683-11 Általános jogi- és munkajogi ismeretek: 24 óra
Jogi ismeretek
Társadalmi normák és a jog.
Jogforrások legfontosabb ismeretei.
A jogforrások hierarchiája.
A jogszabályok
Fajtái
Érvényessége
Hatálya
Az Európai Unió jogforrások rendszere, hierarchiája.
Az Európai Unió intézményei, jogállasai és jogköre.
Munkajogi ismeretek
Legfontosabb jogszabályok
A munkaviszony alanyai- munkavállaló és munkáltató
A szerződés típusai.
Munkaviszony létesítése.
A munkaszerződés tartalma.
A munkavállalói kötelességek.
A munkáltatói kötelességek
A munkaviszony megszűnése.
Az oktatási szerződés.
Az oktatási szerződés jelentése
Az oktatási szerződés kötésének feltételei.
Az oktatási szerződés időtartama.
Az üzem és alkalmazottainak kapcsolata más szervezetekkel.
Kapcsolat gazdasági szervezetekkel.
Kapcsolat érdekképviseleti szervezetekkel.
A kapcsolattartás formái.
A kapcsolattartás feladatai.
− Gyakorlat
1.0/3683-11 Kommunikációs ismeretek.: 34 óra
Hivatalos levelet ír szövegszerkesztő programmal.
Önéletrajzot készít és továbbít.
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Hivatalos jegyzőkönyvet készít.
Telefon, fax, fénymásoló gép kezelése.
6.7

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